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เรื&อง ขอเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น
 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 
 

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม
 

ด้วยที&ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั $งที& 6/2558 เมื&อวนัที& 6 พฤศจิกายน
17 ธนัวาคม 2558  เวลา 14:00 น. ณ ห้อง
แขวงลมุพินี  เขตปทมุวนั  กรุงเทพมหานคร 
 
วาระที� 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 

เมษายน 2558 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล   
เมษายน 2558 และบริษัทฯ ได้จดัทํารายงานการประชุมสง่ให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน
ระยะเวลาที)กฎหมายกําหนด 
โดยมีรายละเอียดตามสาํเนารายงานการประชมุปรากฏตาม

 ความเห็นของคณะกรรมการ   
22 ซึ)งจดัขึ 1นเมื)อวนัที) 22 
แล้ว ให้ที)ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุครั 1งดงักลา่ว

 จํานวนเสียงที� ต้องใช้เพื�อผ่านมติ   
ลงคะแนน 

วาระที� 2 พิจารณารับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลของบริษัทฯ

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
กาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ สาํหรับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ งวด ตั 1งแต่วนัที) 
วนัที) 30 กันยายน 25
โดยกําหนดให้วนัที) 23 
และวนัปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นเพื)อรวบรวมรายชื)อผู้ ถือหุ้นที)มีสิทธิรับเงินปันผล ตามมา
พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ
จ่ายเงินปันผลในวนัที) 

 ความเห็นของคณะกรรมการ 
(รวมทั 1งที)แก้ไขเพิ)มเติม
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ
วิสามญัผู้ ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลดงักลา่ว

 จาํนวนเสียงที�ต้องใช้เพื�อผ่านมติ

 
       

วนัที& 24 พฤศจิกายน 2558 
 

สามญัผู้ ถือหุ้น ครั $งที& 1/2558  

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น ครั งที" 1/2558 

ด้วยที&ประชุมคณะกรรมการบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี $ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด 
พฤศจิกายน 2558 ได้มีมติให้จดัการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั $งที& 1/2558

ห้องวิคเตอร์  2 – 3  วิคเตอร์ คลบั   ชั $น 8 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์  
แขวงลมุพินี  เขตปทมุวนั  กรุงเทพมหานคร 10330  เพื&อพิจารณาเรื&องตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี $

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2558 ครั0งที� 22

ข้อเท็จจริงและเหตุผล   การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558   ครั 1งที) 22 
และบริษัทฯ ได้จดัทํารายงานการประชุมสง่ให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน

ระยะเวลาที)กฎหมายกําหนด พร้อมทั 1งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.goldenlandplc.co.th 
โดยมีรายละเอียดตามสาํเนารายงานการประชมุปรากฏตามเอกสารแนบ 1 

ความเห็นของคณะกรรมการ   เห็นควรเสนอรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
22 เมษายน 2558 ซึ)งคณะกรรมการเห็นวา่ได้มีการบนัทกึรายงานไว้อยา่งถกูต้อง

สามญัผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุครั 1งดงักลา่ว 

จํานวนเสียงที� ต้องใช้เพื�อผ่านมติ   คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ)งมาประชุมและออกเสียง

พิจารณารับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลของบริษัทฯ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื)องจากคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ สาํหรับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ งวด ตั 1งแต่วนัที) 

2558 ในอตัรา 0.05 บาท ต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั 1งสิ 1น 
23 พฤศจิกายน 2558 เป็นวนักําหนดรายชื)อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล 

และวนัปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นเพื)อรวบรวมรายชื)อผู้ ถือหุ้นที)มีสิทธิรับเงินปันผล ตามมา
พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในวนัที) 24 พฤศจิกายน 
จ่ายเงินปันผลในวนัที) 3 ธนัวาคม 2558 

ความเห็นของคณะกรรมการ ตามที)มาตรา 115 ของพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั
รวมทั 1งที)แก้ไขเพิ)มเติม) ได้กําหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที)รายงานให้ที)ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบการ

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ นั 1น คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที)ประชุม
วิสามญัผู้ ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลดงักลา่ว 

จาํนวนเสียงที�ต้องใช้เพื�อผ่านมติ   วาระนี 1เป็นวาระเพื)อรับทราบจึงไมม่กีารลงคะแนนเสยีง
 

1

แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี $ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
1/2558 ในวนัพฤหสับดีที&  

ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์   เลขที& 57 ถนนวิทย ุ 
เพื&อพิจารณาเรื&องตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี $ 

22 ซึ�งประชุมเมื�อวันที� 22 

22  ได้จัดขึ 1นเมื)อวนัที) 22 
และบริษัทฯ ได้จดัทํารายงานการประชุมสง่ให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน

www.goldenlandplc.co.th แล้ว 

เห็นควรเสนอรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558  ครั 1งที) 
ซึ)งคณะกรรมการเห็นวา่ได้มีการบนัทกึรายงานไว้อยา่งถกูต้อง

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ)งมาประชุมและออกเสียง

เนื)องจากคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ สาํหรับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ งวด ตั 1งแต่วนัที) 1 มกราคม 2558 ถึง

บาท ต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั 1งสิ 1น 81,900,950.15 บาท 
เป็นวนักําหนดรายชื)อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) 

และวนัปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นเพื)อรวบรวมรายชื)อผู้ ถือหุ้นที)มีสิทธิรับเงินปันผล ตามมาตรา 225 ของ
พฤศจิกายน 2558 และกําหนด

ของพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 
มีหน้าที)รายงานให้ที)ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบการ
คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที)ประชุม

วาระนี 1เป็นวาระเพื)อรับทราบจึงไมม่กีารลงคะแนนเสยีง   



 

 
2

วาระที� 3 พิจารณาอนุมัติการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล   สบืเนื)องจากบริษัทฯ มีแผนที)จะขยายขอบเขตการลงทนุ และสร้างความเติบโต
ให้แก่บริษัทฯ อย่างต่อเนื)อง โดยประสงค์จะเริ)มลงทนุในโครงการประเภทโครงการที)มีการใช้ประโยชน์
ผสมผสาน (Mixed -  Use) จากที)บริษัทฯ เน้นการลงทนุในการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื)อขายในแนวราบ
ในปัจจบุนั เช่น การลงทนุในโครงการ FYI CENTER – For Your Inspiration Workplace ที)อยูร่ะหวา่งการ
ก่อสร้าง ที)มีลกัษณะเป็นอาคารสํานกังาน และโรงแรม รวมถึงมีความประสงค์ที)จะเข้าลงทนุในโครงการ
พัฒนาพื 1นที)หมอน 21-22 (พื 1นที)บริเวณหัวมุมสี)แยกสามย่าน ฝั) งตรงข้ามกับอาคารจัตุรัสจามจุรี) 
(“โครงการสามย่าน”) โดยการร่วมทุนกับบริษัท ทิพย์พฒัน อาร์เขต จํากัด (“ทิพย์พัฒน“) และ/หรือ
บริษัทในกลุม่นายเจริญ สริิวฒันภกัดี ซึ)งเป็นผู้ได้รับสทิธิใช้ประโยชน์ในพื 1นที)จากจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
(“กลุ่มผู้ได้รับสิทธิ”) ด้วยการเข้าลงทุนในบริษัทที)จะจัดตั 1งขึ 1นใหม่ โดยกลุ่มผู้ ได้รับสิทธิจะถือหุ้นใน
สดัส่วนร้อยละ 51.00 และบริษัทฯ จะถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 49.00 ของจํานวนหุ้นที)ออกและจําหน่าย
แล้วทั 1งหมดของบริษัทที)จะจดัตั 1งขึ 1นใหม่ ดงันั 1น บริษัทฯ จึงจะดําเนินการเพิ)มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ 
และจดัสรรหุ้นสามญัเพิ)มทนุของบริษัทฯ เพื)อเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจํากดั เพื)อนําเงินที)ได้จากการเพิ)ม
ทนุจดทะเบียนดงักลา่วมาลงทนุในโครงการต่างๆ ดงักลา่วข้างต้น รวมถึงนํามาเป็นเงินทุนหมนุเวียนใน
การดําเนินโครงการอสงัหาริมทรัพย์ตา่งๆ  ที)อยูใ่นระหวา่งการดําเนินการในปัจจบุนัของบริษัทฯ 

ในการเพิ)มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ)มทนุของบริษัทฯ เพื)อเสนอขายให้แก่บคุคล
ในวงจํากดั และการเข้าทํารายการตา่งๆ ที)เกี)ยวข้อง บริษัทฯ มีเงื)อนไขในการเข้าทํารายการดงันี 1  

การเข้ารายการตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี 1 ต้องได้รับการอนมุตัิจากที)ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยไมน่บัสว่นของผู้
ถือหุ้นที)มีสว่นได้เสยี และต้องได้รับการอนมุตัิจากที)ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท ยนิูเวนเจอร์ จํากดั (มหาชน) 
(“UV”) โดยไม่นบัสว่นของผู้ ถือหุ้นที)มีสว่นได้เสีย เนื)องจากบริษัทฯ มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของ UV (ณ 
วนัที) 30 กนัยายน 2558 UV ถือหุ้นบริษัทฯ ในสดัสว่นร้อยละ 55.73)  

1) การเพิ)มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ   

2) การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ)มทุนให้แก่บุคคลในวงจํากัด คือ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพ
เพอร์ตี 1 โฮลดิ 1งส์ (ประเทศไทย) จํากดั (“FPHT”) ซึ)งเป็นบริษัทย่อยของ Frasers Centrepoint 
Limited (“FCL”) ซึ)งเป็นบคุคลที)เกี)ยวโยงกนั ของบริษัทฯ    

3) การผอ่นผนัการทําคําเสนอซื 1อหลกัทรัพย์ทั 1งหมดของกิจการ (Whitewash) ให้แก่ FPHT 

นอกจากนี 1 การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ)มทนุให้แก่บุคคลในวงจํากัด จะต้องได้รับการอนมุตัิจาก
สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“สาํนกังาน ก.ล.ต.”) ด้วย 

ทั 1งนี 1 หากที)ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และที)ประชมุผู้ ถือหุ้นของ  UV ไมอ่นมุตัิการผ่อนผนัการทําคําเสนอ
ซื 1อหลกัทรัพย์ให้แก่ FPHT แล้ว FPHT ไม่ประสงค์จะลงทนุในหุ้นสามญัเพิ)มทนุของบริษัทฯ และบริษัทฯ 
จะไม่เข้าร่วมลงทนุในโครงการสามย่านกับกลุม่ผู้ ได้รับสิทธิ เนื)องจากบริษัทฯ จะมีเงินทนุไม่เพียงพอใน
การดําเนินการ 

ในการนี 1 บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที)จะดําเนินการเพิ)มทนุจดทะเบียนอีกจํานวน 3,257,079,735.75 บาท 
จากทนุจดทะเบียนเดิมจํานวน 7,780,590,264.25 บาท เป็นจํานวน 11,037,670,000 บาท โดยการออก
หุ้นสามญัเพิ)มทนุจํานวน 685,700,997 หุ้น มลูคา่หุ้นที)ตราไว้หุ้นละ 4.75 บาท เพื)อเสนอขายให้แก่บคุคล
ในวงจํากดั (Private Placement) ได้แก่ FPHT ซึ)งเป็นบริษัทยอ่ยของ FCL ซึ)งเป็นบคุคลที)เกี)ยวโยงกนัของ
บริษัทฯ  

แบบรายงานการเพิ)มทนุ (F 53-4) ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 

ทั 1งนี 1 ในกรณีที)กรรมการของบริษัทฯ ไม่ปฏิบตัิหน้าที)ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบั
ของบริษัทฯ ตลอดจนมติที)ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยความซื)อสตัย์สจุริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของ
บริษัทฯ ในเรื)องที)เกี)ยวกบัการเพิ)มทนุ โดยกระทําการ หรือละเว้นการกระทําการใดอนัเป็นการไม่ปฏิบตัิ
หน้าที)ดังกล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ บริษัทฯ สามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจาก
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กรรมการคนนั 1นได้ แตห่ากบริษัทฯ ไมเ่รียกร้องคา่สนิไหมทดแทนดงักลา่ว ผู้ ถือหุ้นซึ)งถือหุ้นรวมกนัไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 5 ของหุ้นที)จําหน่ายได้แล้วทั 1งหมดจะแจ้งให้บริษัทฯ ดําเนินการเรียกร้องได้ และหากบริษัทฯ 
ไมด่ําเนินการตามที)ผู้ ถือหุ้นแจ้ง ผู้ ถือหุ้นนั 1นๆ สามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดงักลา่ว
แทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั 1งที)มีการแก้ไข
เพิ)มเติม) นอกจากนี 1 หากการกระทําการหรือละเว้นกระทําการใดของกรรมการ อนัเป็นการไมป่ฏิบตัิหน้าที)
ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ตลอดจนมติที)ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยความ
ซื)อสตัย์สจุริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื)องที)เกี)ยวกับการเพิ)มทนุนั 1นเป็นเหตุให้
กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที)มีความเกี)ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ บริษัทฯ อาจฟ้องเรียกให้
กรรมการรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดงักล่าวแก่บริษัทฯ ได้ หรือผู้ ถือหุ้นซึ)งถือหุ้นและมีสิทธิออก
เสยีงรวมกนัไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของจํานวนสทิธิออกเสยีงทั 1งหมดของบริษัทฯ จะแจ้งให้บริษัทดําเนินการ
ดงักลา่วได้ ซึ)งหากบริษัทฯ ไม่ดําเนินการตามที)ผู้ ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือน นบัแต่วนัที)ได้รับแจ้ง ผู้ ถือหุ้น
ดงักลา่วสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั 1นแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่ง
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั 1งที)มีการแก้ไขเพิ)มเติม) 

  ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นควรเสนอให้ที)ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการเพิ)มทนุจดทะเบียนของ
บริษัทฯ อีกจํานวน 3,257,079,735.75 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจํานวน 7,780,590,264.25  บาท เป็น
จํานวน 11,037,670,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ)มทนุจํานวน 685,700,997 หุ้น มลูค่าหุ้นที)ตราไว้
หุ้นละ 4.75 บาท  

จํานวนเสียงที� ต้องใช้เพื�อผ่านมติ   คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี)ของผู้ ถือหุ้นซึ)งมาประชุมและมี
สทิธิออกเสยีงลงคะแนนโดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นที)มีสว่นได้เสยี ทั 1งนี 1 ในการพิจารณาอนมุตัิวาระที) 3 ถึง
วาระที) 6 หากมีวาระที)มีความเกี)ยวเนื)องกนัวาระใดวาระหนึ)งไมไ่ด้รับการอนมุตัิจากที)ประชุมวิสามญัผู้ ถือ
หุ้น จะถือวา่วาระอื)นๆ ซึ)งมีความเกี)ยวเนื)องกนั และเป็นเงื)อนไขซึ)งกนัและกนัที)ได้รับการอนมุตัิแล้วเป็นอนั
ยกเลกิ และจะไมม่ีการพิจารณาวาระอื)นๆ ที)มีความเกี)ยวเนื)องกนั 

หมายเหตุ  ในวาระนี 1ไมม่ีผู้ ถือหุ้นที)มีสว่นได้เสีย ซึ)งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามความในมาตรา 33 
วรรคสองประกอบกับมาตรา 102 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั 1งที)มีการ
แก้ไขเพิ)มเติม)  

วาระที� 4 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ�มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ4 เพื�อให้สอดคล้องกับการ
เพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล   เพื)อให้สอดคล้องกบัการเพิ)มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที)เสนอให้ที)ประชุม
ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิในวาระที) 3 ข้างต้น จึงมีความจําเป็นที)ที)ประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องพิจารณาอนมุตัิการ
แก้ไขเพิ)มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความตอ่ไปนี 1แทน ทั 1งนี 1 เสนอให้ที)ประชุม
ผู้ ถือหุ้นพิจารณาให้อนุมตัิให้บุคคลที)คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์
สนธิที)กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพิ)มเติมถ้อยคําเพื)อให้เป็นไปตาม
คําสั)งของนายทะเบียน  
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“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน   11,037,670,000  บาท (หนึ)งหมื)นหนึ)งพนัสามสิบเจ็ดล้าน
หกแสนเจ็ดหมื)น บาท) 

 แบง่ออกเป็น 2,323,720,000 หุ้น (สองพนัสามร้อยยี)สิบสามล้านเจ็ด
แสนสองหมื)น หุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 4.75 บาท (สี)บาทเจ็ดสบิห้าสตางค์) 

 โดยแยกออกเป็น:   

 หุ้นสามญั 2,323,720,000 หุ้น (สองพนัสามร้อยยี)สิบสามล้านเจ็ด
แสนสองหมื)น หุ้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ                            -    หุ้น (       - )” 

 

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอให้ที)ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นอนุมตัิการแก้ไขเพิ)มเติมหนงัสือ
บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื)อให้สอดคล้องกับการเพิ)มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดงัรายละเอียด
ข้างต้น 

จํานวนเสียงที� ต้องใช้เพื�อผ่านมติ   คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี)ของผู้ ถือหุ้นซึ)งมาประชุมและมี
สทิธิออกเสยีงลงคะแนนโดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นที)มีสว่นได้เสยี ทั 1งนี 1 ในการพิจารณาอนมุตัิวาระที) 3 ถึง
วาระที) 6 หากมีวาระที)มีความเกี)ยวเนื)องกนัวาระใดวาระหนึ)งไมไ่ด้รับการอนมุตัิจากที)ประชุมวิสามญัผู้ ถือ
หุ้น จะถือวา่วาระอื)นๆ ซึ)งมีความเกี)ยวเนื)องกนั และเป็นเงื)อนไขซึ)งกนัและกนัที)ได้รับการอนมุตัิแล้วเป็นอนั
ยกเลกิ และจะไมม่ีการพิจารณาวาระอื)นๆ ที)มีความเกี)ยวเนื)องกนั 

หมายเหตุ  ในวาระนี 1ไมม่ีผู้ ถือหุ้นที)มีสว่นได้เสีย ซึ)งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามความในมาตรา 33 
วรรคสองประกอบกับมาตรา 102 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั 1งที)มีการ
แก้ไขเพิ)มเติม)  

วาระที� 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุนของบริษัทฯ และการเข้าทาํรายการที�เกี�ยวโยงกัน
ของบริษัทฯ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล   สบืเนื)องจากการเพิ)มทนุของบริษัทฯ ในวาระที) 3 ข้างต้น จึงขอเสนอให้ที)ประชุม
พิจารณาจดัสรรหุ้นสามญัเพิ)มทนุของบริษัทฯ จํานวนไม่เกิน 685,700,997 หุ้น มลูค่าหุ้นที)ตราไว้หุ้นละ 
4.75 บาท ให้แก่บคุคลในวงจํากดั (Private Placement) ได้แก่ FPHT ซึ)งเป็นบริษัทย่อยของ FCL ซึ)งเป็น
บุคคลที) เ กี)ยวโยงกันของบริษัทฯ โดยมีราคาเสนอขายหุ้ นละ 7.25 บาท รวมมูลค่าเท่ากับ 
4,971,332,228.25 บาท โดยในการนี 1 บริษัทฯ จะเข้าทําสัญญาซื 1อขายหุ้ นเพิ)มทุนของบริษัท (Share 
Subscription Agreement) กบั FCL ซึ)งเป็นบริษัทแมข่อง FPHT สาํหรับการดําเนินการดงักลา่ว  

ทั 1งนี 1 ราคาเสนอขายดงักลา่วเป็นราคาที)สงูกวา่ราคาตลาด โดย “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถวัเฉลี)ยถ่วง
นํ 1าหนกัของหุ้นสามญัของบริษัทฯ ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”) ย้อนหลงัสิบ
ห้าวันทําการติดต่อกัน ก่อนวันที)คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที)ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครั 1งที) 
1/2558 เพื)อขออนมุตัิให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามญัเพิ)มทนุ คือระหว่างวนัที) 15 ตลุาคม 2558 ถึงวนัที) 5 
พฤศจิกายน 2558 ซึ)งจะเท่ากบั 7.03 บาท (ข้อมลูจาก SETSMART ใน www.setsmart.com ของตลาด
หลกัทรัพย์ฯ)  

ทั 1งนี 1 ขอเสนอให้ที)ประชุมพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการที)ได้รับมอบหมาย 
หรือผู้ ที)ได้รับมอบหมายจากบคุคลดงักลา่ว มีอํานาจพิจารณากําหนดรายละเอียดอื)น ๆ ที)เกี)ยวข้องกบัการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ)มทุนดังกล่าว เช่น (1) ระยะเวลาการเสนอขาย เงื)อนไข และรายละเอียดอื)น ๆ ที)
เกี)ยวกับการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ)มทุนดงักล่าว (2) การเข้าเจรจา ทําความตกลง และลงนามในเอกสาร 
และสญัญาต่าง ๆ ที)เกี)ยวข้อง รวมทั 1ง ดําเนินการต่าง ๆ อันเกี)ยวเนื)องกับการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ)มทุน
ดงักลา่ว และ (3) ดําเนินการและลงนามในเอกสารคําขออนุญาต คําขอผ่อนผนั รายงาน คําชี 1แจง และ
หลกัฐานที)จําเป็นและเกี)ยวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ)มทนุดงักลา่ว ซึ)งรวมถึงการติดต่อ และการยื)น
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คําขออนญุาตหรือขอผอ่นผนั เอกสารและหลกัฐานดงักลา่วตอ่หนว่ยงานราชการหรือหนว่ยงานที)เกี)ยวข้อง 
และการนําหุ้ นสามัญเพิ)มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอํานาจในการ
ดําเนินการอื)นใดอนัจําเป็นและสมควรเกี)ยวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ)มทนุดงักลา่ว 

นอกจากนี 1 เนื)องจาก FPHT ซึ)งได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ)มทนุในวาระนี 1 เป็นบริษัทย่อยของ FCL ซึ)ง
เป็นบคุคลที)เกี)ยวโยงกนัของบริษัทฯ ดงันั 1น การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ)มทนุของบริษัทฯ ดงักลา่ว จึงเข้าข่าย
เป็นการเข้าทํารายการที)เกี)ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที) ทจ. 21/2551 เรื)อง 
หลกัเกณฑ์ในการเข้าทํารายการที)เกี)ยวโยงกนั ลงวนัที) 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื)อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนใน
รายการที)เกี)ยวโยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัที) 19 พฤศจิกายน 2546 และที)แก้ไขเพิ)มเติม (“ประกาศรายการ
ที�เกี�ยวโยงกัน”) ประเภทรายการเกี)ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ โดยการเข้าทํารายการดงักล่าวมีขนาด
รายการเทา่กบัร้อยละ 62.74 ของมลูคา่สนิทรัพย์ที)มีตวัตนสทุธิ ณ วนัที) 30 กนัยายน 2558  

เมื)อพิจารณาขนาดรายการรวมกบัรายการเกี)ยวโยงกนัรายการอื)นที)เกิดขึ 1นในช่วง 6 เดือนที)ผ่านมา ได้แก่ 
การขายที)ดินเปล่าอําเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขนัธ์ ซึ)งมีขนาดรายการร้อยละ 1.65 ของมูลค่า
สนิทรัพย์ที)มีตวัตนสทุธิ และรายการเกี)ยวโยงกนัรายการอื)นซึ)งที)ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั 1งนี 1 จะขอ
อนมุตัิการเข้าทํารายการจากที)ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั 1งที) 1/2558 อนัได้แก่ การเข้าลงทนุในโครงการ
สามยา่น มลูคา่เงินลงทนุในสดัสว่นของบริษัทฯ ประมาณ 1,960 ล้านบาท ซึ)งมีขนาดรายการเท่ากบัร้อย
ละ 24.74  (รายละเอียดการเข้าทํารายการดงักล่าว ปรากฏในสารสนเทศรายการได้มาซึ)งสินทรัพย์และ
รายการที)เกี)ยวโยงกัน กรณีการเข้าลงทุนในโครงการสามย่าน) รายการเกี)ยวโยงกันทั 1งหมดจะมีขนาด
รายการรวมเท่ากบัร้อยละ 89.13 ซึ)งมีขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 3 ของมลูค่าสินทรัพย์ที)มีตวัตนสทุธิ 
ดงันั 1น บริษัทฯ จึงมีหน้าที)ต้องดําเนินการ ดงันี 1 

1) เปิดเผยข้อมลูสารสนเทศเกี)ยวกบัการเข้าทํารายการที)เกี)ยวโยงกนัตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ  

2) จดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเพื)อพิจารณาอนมุตัิการเข้าทํารายการดงักลา่ว โดยต้องได้รับคะแนนเสียง
อนุมตัิไม่ตํ)ากว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั 1งหมดของผู้ ถือหุ้นที)มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นที)มีสว่นได้เสยี  

3) จดัให้มีที)ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื)อให้ความเห็นเกี)ยวกบัความสมเหตสุมผลของรายการ และความ
เป็นธรรมของราคาและเงื)อนไขของรายการต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื)อประกอบการพิจารณาอนมุตัิ
การทํารายการ 

สาํหรับรายการในหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นเพื)อขออนมุตัิการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุที) ทจ.73/2558 ปรากฏตามเอกสารแนบของหนงัสือบอกกลา่วเรียกประชุม
วิสามญัผู้ ถือหุ้น รายละเอียดดงันี 1 

รายการข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมผู้ถอืหุ้น เอกสารในหนังสอืเชิญประชุมผู้
ถอืหุ้นที�ปรากฎข้อมูลดงักล่าว* 

o รายละเอียดของการเสนอขาย เช่น จํานวนหุ้นที)เสนอขาย 
ประเภทผู้ลงทุนที)จะได้รับการเสนอขาย วิธีการกําหนดราคา
เสนอขายและราคาตลาด และวิธีการเสนอขายและการจดัสรร 
ชื)อผู้ ลงทุนและคณะกรรมการของบริษัทได้พิจารณาและ
ตรวจสอบข้อมูลแล้วเห็นว่าบุคคลดังกล่าวสามารถทํา
ประโยชน์ให้แก่บริษัทจดทะเบียนได้อยา่งแท้จริง 

เอกสารแนบ 3 : สารสนเทศการออก
และเสนอขายหุ้นสามญัเพิ)มทนุให้แก่
บคุคลในวงจํากดั ในข้อ 3 ข้อ 6 ข้อ 
11 และข้อ 13 
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รายการข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมผู้ถอืหุ้น เอกสารในหนังสอืเชิญประชุมผู้
ถอืหุ้นที�ปรากฎข้อมูลดงักล่าว* 

o วตัถปุระสงค์ของการออกหุ้นและแผนการใช้เงิน 
- งบประมาณที)ใช้และแผนการใช้เงินสําหรับดําเนินการในแต่ละ

วตัถปุระสงค์ 
- รายละเอียดของโครงการที)จะนําเงินที)ได้จากการเสนอขายหุ้น

ไปใช้ในการดําเนินโครงการโดยสงัเขป (ลกัษณะของโครงการ 
โอกาสที)โครงการจะสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ ผลกระทบที)
คาดว่าจะเกิดขึ 1นกับบริษัทฯ ในกรณีที)ไม่สามารถดําเนิน
โครงการได้สําเร็จและความเสี)ยงจากการดําเนินโครงการ 
งบประมาณที)คาดว่าจะใช้ในเบื 1องต้น และงบประมาณ
ทั 1งหมดที)คาดวา่จะต้องใช้เพื)อให้โครงการสามารถสร้างรายได้
ให้แก่บริษัทฯ) 

1. หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้น 
2. เอกสารแนบ 2 :  แบบรายงานการ

เพิ)มทนุ (F 53 - 4) ในข้อ 4 
3. เอกสารแนบ 3 : สารสนเทศการ

ออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ)ม
ทนุให้แก่บคุคลในวงจํากดั  ในข้อ 3 

4.เอกสารแนบ 4 : สารสนเทศกรณี
การเข้าลงทนุในโครงการสามยา่น 
ในข้อ 3 ข้อ 5 ข้อ 8 และข้อ 9 

 

o ผลกระทบที)มีต่อผู้ ถือหุ้นจากการเสนอขายหุ้น โดยอย่างน้อยให้
ระบผุลกระทบตอ่ราคาตลาดของหุ้น (price dilution) เมื)อมีการ
เสนอขายหุ้นที)ออกใหม่ และผลกระทบต่อสว่นแบ่งกําไรหรือ
สิทธิออกเสียงของผู้ ถือหุ้น (control dilution) และความคุ้ม
คา่ที)ผู้ ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกบั ผลกระทบต่อสว่นแบ่งกําไร
หรือสทิธิออกเสยีงของผู้ ถือหุ้น 

เอกสารแนบ 3 : สารสนเทศการออก
และเสนอขายหุ้นสามญัเพิ)มทนุให้แก่
บคุคลในวงจํากดั ในข้อ 13 
 

o ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทอยา่งน้อยในเรื)อง 
- เหตผุลและความจําเป็นของการเพิ)มทนุและการเสนอขายหุ้นที)

ออกใหมใ่ห้แก่ผู้ลงทนุ 
- ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที)ได้จากการเสนอขายหุ้น  

ความเห็นเกี)ยวกบัความเป็นไปได้และความชดัเจนที)โครงการจะ
สามารถดําเนินการได้จริง รวมทั 1งสถานะและความคืบหน้าของ
โครงการ  

- ความสมเหตุสมผลของการเพิ)มทุน แผนการใช้เงินที)ได้จาก
การเสนอขายหุ้นและโครงการที)จะดําเนินการ   

- ผลกระทบที)คาดวา่จะเกิดขึ 1นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ  
ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯอนั
เนื)องจากการเพิ)มทุนและการดําเนินการตามแผนการใช้เงิน
หรือโครงการ 

- ความเหมาะสมของราคาหุ้นที)ออกใหมซ่ึ)งจะเสนอขายให้แก่ผู้
ลงทนุ และที)มาของการกําหนดราคาเสนอขาย 

1.หนงัสอืเชิญประชมุ ในวาระที) 3 
วาระที) 5 – 7 

2.เอกสารแนบ 2 :  แบบรายงานการ
เพิ&มทนุ (F 53 - 4) ในข้อ 4 - 5 

3.เอกสารแนบ 3 : สารสนเทศการ
ออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ)ม
ทนุให้แก่บคุคลในวงจํากดั ในข้อ 3 
ข้อ 6 ข้อ 11 - 13 

4. เอกสารแนบ 4 : สารสนเทศกรณี
การเข้าลงทนุในโครงการสามยา่น 
ในข้อ 9 และข้อ 12 

 

หมายเหตุ  * นอกจากรายการเอกสารที)ระบุไว้ดงักล่าว ผู้ ถือหุ้นควรพิจารณาข้อมูลในข้ออื)นๆ ของเอกสารแนบที)
เกี)ยวข้องกบัการเข้าทํารายการดงักล่าว เพื)อความครบถ้วนของข้อมลูประกอบการพิจารณา 

 
ในการนี 1บริษัทฯ ได้แตง่ตั 1งให้ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ ที)ปรึกษา จํากดั เป็นที)ปรึกษาทางการเงิน
อิสระเพื)อให้ความเห็นเกี)ยวกบัการการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ)มทนุให้แก่บคุคลในวงจํากดั ซึ)งเข้า
ขา่ยเป็นการเข้าทํารายการที)เกี)ยวโยงกนั  

รายงานความเห็นของที)ปรึกษาทางการเงินอิสระ ปรากฏตามเอกสารแนบ 7 

ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นควรเสนอให้ที)ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ ดงันี 1 

(1) อนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ)มทนุของบริษัทฯ จํานวนไมเ่กิน 685,700,997 หุ้น มลูคา่หุ้นที)ตราไว้
หุ้นละ 4.75 บาท ให้แก่ FPHT ซึ)งเป็นบริษัทยอ่ยของ FCL ซึ)งเป็นบคุคลที)เกี)ยวโยงกนัของบริษัทฯ 
โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 7.25 บาท  ดงัรายละเอียดข้างต้น และมอบหมายให้คณะกรรมการ
บริหาร หรือกรรมการที)ได้รับมอบหมาย หรือผู้ ที)ได้รับมอบหมายจากบุคคลดงักล่าว มีอํานาจ
พิจารณากําหนดรายละเอียดอื)น ๆ ที)เกี)ยวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ)มทนุดงักลา่ว 
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นอกจากนี 1 ในวนัที) FPHT ชําระค่าหุ้นสามญัเพิ)มทนุของ GOLD ที)ราคา 7.25 บาทต่อหุ้น หาก
ราคาดงักลา่วตํ)ากว่าราคาตลาดของหุ้นของ GOLD อาจเข้าเงื)อนไขตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัที) 2 เรื)อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (Share-based Payment) และอาจมี
ผลกระทบต่องบการเงินรวมของบริษัทจากการเข้าทํารายการดงักล่าว ซึ)งในการบนัทึกบญัชีที)
เกี)ยวข้อง ผู้บริหารและผู้สอบบญัชีของ GOLD จะร่วมกนัพิจารณาให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที)เกี)ยวข้องตอ่ไป 
 

(2) อนมุตัิการเข้าทํารายการที)เกี)ยวโยงกนัของบริษัทฯ เนื)องจาก FPHT ซึ)งได้รับการจดัสรรหุ้นสามญั
เพิ)มทนุในวาระนี 1 เป็นบริษัทยอ่ยของ FCL ซึ)งเป็นบคุคลที)เกี)ยวโยงกนัของบริษัทฯ 

  ทั 1งนี 1 ในการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของ FPHT คณะกรรมการได้ดําเนินการด้วยความ
ระมดัระวงั และมีความเห็นวา่ FPHT เป็นผู้ ที)มีศกัยภาพในการลงทนุ 

จาํนวนเสียงที�ต้องใช้เพื�อผ่านมติ    

(1) กรณีการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ)มทนุของบริษัทฯ : คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ)งมาประชมุและ
ออกเสยีงลงคะแนน  

(2) กรณีการเข้าทํารายการที)เกี)ยวโยงกนัของบริษัทฯ : คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี)ของผู้ ถือหุ้น
ซึ)งมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนโดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นที)มีสว่นได้เสยี 

ทั 1งนี 1 ในการพิจารณาอนุมตัิวาระที) 3 ถึงวาระที) 6 หากมีวาระที)มีความเกี)ยวเนื)องกันวาระใดวาระหนึ)ง
ไม่ได้รับการอนุมัติจากที)ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น จะถือว่าวาระอื)นๆ ซึ)งมีความเกี)ยวเนื)องกัน และเป็น
เงื)อนไขซึ)งกันและกันที)ได้รับการอนุมตัิแล้วเป็นอนัยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาวาระอื)นๆ ที)มีความ
เกี)ยวเนื)องกนั 

หมายเหตุ  ในวาระนี 1ไมม่ีผู้ ถือหุ้นที)มีสว่นได้เสยี ซึ)งไมม่ีสทิธิออกเสียงลงคะแนนตามความในมาตรา 33 
วรรคสองประกอบกับมาตรา 102 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั 1งที)มีการ
แก้ไขเพิ)มเติม) และตามประกาศรายการที)เกี)ยวโยงกนั  

วาระที� 6 พิจารณาอนุมัติการผ่อนผันการทาํคาํเสนอซื 0อหลักทรัพย์ทั 0งหมดของกิจการ (Whitewash) 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล   ตามที)บริษัทฯ จะจดัสรรหุ้นสามญัเพิ)มทนุจํานวนไม่เกิน 685,700,997  หุ้น 
มลูคา่หุ้นที)ตราไว้หุ้นละ 4.75 บาท ให้แก่ FPHT ซึ)งเป็นบริษัทยอ่ยของ FCL ซึ)งเป็นบคุคลที)เกี)ยวโยงกนัของ
บริษัทฯ ตามที)ปรากฏในวาระที) 5 ซึ)งการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ)มทนุให้แก่ FPHT จะทําให้ FPHT  ได้มาซึ)ง
สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 29.51 ของจํานวนหุ้นที)จําหนา่ยได้แล้วทั 1งหมดและของสิทธิออกเสียง
ทั 1งหมดของบริษัทฯ (ภายหลงัการเพิ)มทนุ) ซึ)งข้ามร้อยละ 25 ของจํานวนหุ้นที)จําหน่ายได้แล้วทั 1งหมดและ
ของสิทธิออกเสียงทั 1งหมดของบริษัทฯ (ภายหลงัการเพิ)มทนุ) ส่งผลให้ FPHT มีหน้าที)ต้องทําคําเสนอซื 1อ
หลกัทรัพย์ทั 1งหมดของบริษัทฯ ตามที)กําหนดไว้ในพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 
2535 (ตามที)ได้มีการแก้ไขเพิ)มเติม) ประกอบกบัประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ที) ทจ. 12/2554 
เรื)อง หลกัเกณฑ์ เงื)อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพื)อครอบงํากิจการ (ตามที)ได้มีการแก้ไข
เพิ)มเติม) 

อยา่งไรก็ตาม FPHT ได้แจ้งบริษัทฯ วา่ FPHT ไมป่ระสงค์ที)จะทําคําเสนอซื 1อหลกัทรัพย์ทั 1งหมดของบริษัทฯ 
และมีความประสงค์ที)จะขอผอ่นผนัการทําคําเสนอซื 1อหลกัทรัพย์ทั 1งหมดของบริษัทฯ โดยอาศยัมติที)ประชมุ
ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที) สจ. 
36/2546 เรื)อง หลกัเกณฑ์ในการขอผอ่นผนัการทําคําเสนอซื 1อหลกัทรัพย์ทั 1งหมดของกิจการ โดยอาศยัมติที)
ประชุมผู้ ถือหุ้นของกิจการ (“Whitewash”) โดย FPHT จะได้รับการผ่อนผนัต่อเมื)อที)ประชุมของบริษัทฯ 
และ UV มีมติอนมุตัิให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ)มทนุแก่ FPHT และอนมุตัิยินยอมให้ FPHT 
ไมต้่องทําคําเสนอซื 1อหลกัทรัพย์ทั 1งหมดของบริษัทฯ ภายหลงัได้มาซึ)งหุ้นสามญัเพิ)มทนุของบริษัทฯ  
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ทั 1งนี 1 หากที)ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และ UV ไม่อนุมตัิการผ่อนผนัการทําคําเสนอซื 1อหลกัทรัพย์
ดงักล่าว FPHT ไม่ประสงค์จะลงทุนในหุ้นสามญัเพิ)มทุนของบริษัทฯ และบริษัทฯ จะไม่เข้าร่วมลงทุนใน
โครงการสามยา่นกบักลุม่ผู้ ได้รับสทิธิ ดงัรายละเอียดที)จะเสนอให้ที)ประชมุพิจารณาต่อไปในวาระที) 7 เนื)องจาก
บริษัทฯ จะมีเงินทนุไมเ่พียงพอในการดําเนินการ 

แบบหนงัสือขอมติที)ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื)อขออนุมตัิให้ได้มาซึ)งหลกัทรัพย์ใหม่ โดยไม่ต้องทําคําเสนอซื 1อ
หลกัทรัพย์ทั 1งหมดของกิจการ (แบบ 247-7)  ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 

ในการนี 1 บริษัทได้แต่งตั 1งให้ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ ที)ปรึกษา จํากดั  เป็นที)ปรึกษาทางการเงิน
อิสระเพื)อให้ความเห็นเกี)ยวกบั การขอผอ่นผนัการทําคําเสนอซื 1อหลกัทรัพย์ทั 1งหมดของกิจการ  (Whitewash) 

รายงานความเห็นของที)ปรึกษาทางการเงินอิสระ ปรากฏตามเอกสารแนบ 7 

ความเห็นคณะกรรมการ   ในการเสนอให้ที)ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการผอ่นผนัการทําคําเสนอซื 1อ
ดังกล่าวตามหลกัเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื 1อหลักทรัพย์ทั 1งหมดของกิจการ ที)ประชุม
คณะกรรมการของบริษัทฯ มีความเห็นดงันี 1 

(1) เหตผุลและความจําเป็นในการเพิ�มทนุของบริษัทฯ 

 เพื)อนําเงินที)ได้จากการเพิ)มทนุมาใช้เป็นเงินลงทนุในการขยายธุรกิจสําหรับโครงการอสงัหาริมทรัพย์
ใหม่ๆ  ของบริษัทฯ ในอนาคต เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการดําเนินโครงการอสงัหาริมทรัพย์ต่างๆ ที)อยู่
ในระหวา่งการดําเนินการในปัจจบุนัของบริษัทฯ  

(2) เหตผุลในการออกหลกัทรพัย์เสนอขายใหแ้ก่ FPHT    

เนื)องจาก FCL ซึ)งเป็นบริษัทแม่ของ FPHT มีประสบการณ์ความเชี)ยวชาญในการพฒันาและบริหาร
จดัการโครงการอสงัหาริมทรัพย์แบบครบวงจรในหลายทวีปทั)วโลก รวมถึงมีความพร้อมด้านเงินทุน 
ทําให้บริษัทฯ จะได้รับประโยชน์จากการเข้าถือหุ้นเพื)อร่วมเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจในการบริหารจดัการ
โครงการที)มีรูปแบบการใช้ประโยชน์ผสมผสาน (Mixed -  Use) ที)บริษัทฯ มีแผนจะดําเนินการ ทั 1งใน
ส่วนของโครงการเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ซึ)งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จและเริ)ม
ดําเนินการเชิงพาณิชย์ประมาณเดือนมิถนุายน ปี 2559 และโครงการสามย่านที)จะมีการขออนมุตัิที)
ประชุมผู้ ถือหุ้นในครั 1งนี 1 โดยบริษัทฯ และ FCL จะประสานความร่วมมือทางธุรกิจในด้านต่างๆ 
ระหวา่งกนั เช่น ความรู้เทคโนโลยีการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ ฐานลกูค้า เครือข่ายทางธุรกิจ 
โดย FCL จะส่งผู้ บริหารหรือพนักงานที&มีประสบการณ์มาเข้าร่วมประชุม หารือและแบ่งปัน
ประสบการณ์ในฐานะฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ซึ)งจะช่วยเพิ)มศักยภาพและขีดความสามารถการ
แขง่ขนัของบริษัทฯ ในอนาคต 

(3) ความสมัพนัธ์ระหว่าง FPHT กบับริษัทฯ ผูบ้ริหาร ผูมี้อํานาจควบคมุหรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 
และข้อตกลงที�มีนยัสําคญัระหว่างกนั 

 FPHT เป็นบริษัทย่อยของ FCL โดย FCL เป็นบุคคลที)เกี)ยวโยงกับบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด
ความสมัพนัธ์ดงันี 1  
o นายเจริญ สิริวัฒนภักดี และคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี กรรมการและผู้ ถือหุ้นใหญ่ที)มี

อิทธิพลต่อการกําหนดนโยบายการจัดการหรือการดําเนินงานของ TCC Asset Limited 
(“TCCA”) และ InterBev Investment Limited (“IBIL”) ซึ)งเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ FCL ใน
ปัจจุบนั (TCCA และ IBIL ถือหุ้นใน FCL ร้อยละ 59.28 และร้อยละ 28.49 ตามลําดบั) มี
ความสมัพันธ์เป็นญาติสนิทกับกรรมการและ/หรือผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ (อันได้แก่ นาย
ปณต สริิวฒันภกัดี นายฐาปน สริิวฒันภกัดี และนายโชติพฒัน์  พีชานนท์) โดยมีโครงสร้างการ
ถือหุ้นดงันี 1 
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o บริษัทฯ  UV ในฐานะผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ  FCL และ FPHT มีกรรมการร่วมกนั ดงันี 1 

ชื�อกรรมการ 
FCL 

(บริษัทแม่
ของ FPHT) 

FPHT  
)ผู้ขอผ่อน

ผัน(  
บริษัทฯ 

UV 
)ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ(  

นายฐาปน สิริวฒันภกัดี - - � �* 
นายปณต สิริวฒันภกัดี � - �* �* 
นายโชตพิฒัน์  พีชานนท์ � - �* - 
นายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร � - �* �* 

                        หมายเหต ุ *กรรมการผู้ มีอํานาจผกูพนับริษัท 

 (4) ประโยชน์หรือผลกระทบจากนโยบายหรือแผนการบริหารบริษัทฯ เนื�องจากการเข้าถือหุ้นของบริษัทฯ 
โดย FPHT รวมทั9งความเป็นไปไดข้องนโยบายหรือแผนการบริหารบริษัทฯ ดงักล่าว 

  FPHT ไม่มีแผนหรือนโยบายที)จะเปลี)ยนแปลงอย่างมีนยัสําคญัในวตัถปุระสงค์หลกั นโยบาย หรือ
แผนการประกอบธุรกิจของกิจการและบริษัทย่อย ทั 1งด้านการขยายการลงทุน การปรับโครงสร้าง
องค์กร การบริหาร หรือการจ้างงาน การปรับโครงสร้างทางการเงิน รวมทั 1ง ไม่มีแผนที)จะให้กิจการ
และบริษัทยอ่ยจําหนา่ยทรัพย์สินหลกัของกิจการและบริษัทย่อย นอกเหนือไปจากแผนการจําหน่าย
ไปซึ&งสนิทรัพย์ที&บริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ ได้กําหนดไว้แล้วหรืออยู่ในระหว่างการพิจารณา 
ยกตวัอยา่งเช่น โครงการพานอรามา กอล์ฟ แอนด์ คนัทรี คลบั และโครงการโกลเด้น วิลเลจ อําเภอ
บ้างฉาง จังหวัดระยอง รวมถึงโครงการสาทร สแควร์ ซึ&งจะให้เช่าช่วงแก่ทรัสต์เพื&อการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์ (REITs) เมื&อการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ได้รับอนญุาตจากสาํนกังาน ก.ล.ต. 

บจก.อเดลฟอส 

UV 

GOLD 

FCL** 

TCC Asset 
 Limited 

InterBev Investment 
Limited 

กลุ่มนายเจริญ สิริวฒันภกัดี* 

100
% 

100% 

59.28% 28.49% 

66.01% 

55.73% 

หมายเหต ุ * เป็นญาตสินิทกบักรรมการและ/หรือผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ GOLD  UV และบจก.อเดลฟอส 
 ** เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์สิงคโปร์ 
ที)มา : ข้อมลูโครงสร้างการถือหุ้นของ FCL มาจาก FCL 
 

นายฐาปน และนายปณต  
สริิวฒันภกัด ี

100% 

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี 1 โฮลดิ 1งส์ (ประเทศไทย) จํากดั 

International Beverage 
Holdings Limited 

100% 

Thai Beverage Public 
Company Limited  

100% 

บจก .สิริวนา  MM Group  
 

45.27% 20.61% 

100% 

99.70% 
บริษัท เฟรเซอร์ส (ไทยแลนด์) พีทีอี แอลทีดี 

100% 
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(5) ความเห็นที�เสนอต่อผูถื้อหุน้ว่าควรหรือไม่ควรอนมุติัให้ FPHT ได้หลกัทรัพย์ที�ออกใหม่โดยไม่ต้องทํา
คําเสนอซื9อหลกัทรพัย์ทั9งหมดของบริษัทฯ พร้อมทั9งเหตผุลในการใหค้วามเห็นดงักล่าว 

ผู้ ถือหุ้นควรอนุมตัิให้ FPHT ได้หลกัทรัพย์ที)ออกใหม่ในสดัส่วนร้อยละ 29.51 ของจํานวนหุ้นที)
จําหน่ายได้แล้วทั 1งหมดและของสิทธิออกเสียงทั 1งหมดของบริษัทฯ (ภายหลงัการเพิ)มทนุ) เนื)องจาก
บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นวา่ FCL ซึ)งเป็นบริษัทแมข่อง FPHT มีประสบการณ์ความเชี)ยวชาญในการ
พฒันาและบริหารจัดการโครงการอสงัหาริมทรัพย์แบบครบวงจรในในหลายทวีปทั)วโลก รวมถึงมี
ความพร้อมด้านเงินทนุ ทําให้บริษัทฯ จะได้รับประโยชน์จากการเข้าถือหุ้นเพื)อร่วมเป็นพนัธมิตรทาง
ธุรกิจในการบริหารจดัการโครงการที)มีรูปแบบการใช้ประโยชน์ผสมผสาน (Mixed -  Use) ที)บริษัทฯ มี
แผนจะดําเนินการ รวมถึงบริษัทฯ สามารถนําเงินที)ได้จากการเพิ)มทนุมาใช้เป็นเงินลงทนุในการขยาย
ธุรกิจสําหรับโครงการพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ ในอนาคต โดยภายใน 12 เดือนนบัจาก 
FPHT ได้มาซึ)งหุ้นสามญัเพิ)มทนุของบริษัทฯ ในครั 1งนี 1  FCL ซึ)งเป็นบริษัทแม่ของ FPHT ไม่มีแผนหรือ
นโยบายที)จะเปลี)ยนแปลงอยา่งมีนยัสาํคญัในวตัถปุระสงค์หรือนโยบายหลกัในการประกอบธุรกิจของ
บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยเว้นแตเ่ป็นการปรับเปลี)ยนเพื)อเป็นการปรับปรุงประสทิธิภาพในการดําเนินการ 
เพิ)มศกัยภาพในการแข่งขนั หรือเพื)อให้เหมาะสมกบัภาวะธุรกิจและภาวะเศรษฐกิจในอนาคต ทั 1งนี 1 
เพื)อประโยชน์ของกิจการและบริษัทยอ่ยเป็นสาํคญั 

ดงันั 1น คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที)ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นอนมุตัิดงันี 1 

(1) อนุมตัิการผ่อนผนัการทําคําเสนอซื 1อหลกัทรัพย์ทั 1งหมดของกิจการ (Whitewash) โดย FPHT ดงั
รายละเอียดข้างต้น 

(2) มอบหมายให้คณะกรรมการ หรือคณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอํานาจของบริษัทฯ ตาม
หนังสือรับรองของบริษัทฯ ให้ดําเนินการใด ๆ ที)เกี)ยวข้องกับการขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื 1อ
หลกัทรัพย์ทั 1งหมดของกิจการดงักลา่วข้างต้น รวมถึงให้มีอํานาจติดต่อให้ข้อมลู ยื)นเอกสารหลกัฐาน
ตอ่หนว่ยงานตา่ง ๆ ที)เกี)ยวข้อง ตลอดจนดําเนินการอื)นใดที)จําเป็นเพื)อให้การดําเนินการการขอผ่อน
ผนัการทําคําเสนอซื 1อหลกัทรัพย์ทั 1งหมดของกิจการสาํเร็จลลุว่ง  

จาํนวนเสียงที�ต้องใช้เพื�อผ่านมติ   คะแนนเสยีงไมต่ํ)ากวา่สามในสี)ของผู้ ถือหุ้นซึ)งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสยีงลงคะแนนโดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นที)มีสว่นได้เสยี ทั 1งนี 1 ในการพิจารณาอนมุตัิวาระที) 3 ถึงวาระ
ที) 6 หากมีวาระที)มีความเกี)ยวเนื)องกนัวาระใดวาระหนึ)งไม่ได้รับการอนมุตัิจากที)ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น 
จะถือว่าวาระอื)นๆ ซึ)งมีความเกี)ยวเนื)องกัน และเป็นเงื)อนไขซึ)งกันและกันที)ได้รับการอนุมตัิแล้วเป็นอนั
ยกเลกิ และจะไมม่ีการพิจารณาวาระอื)นๆ ที)มีความเกี)ยวเนื)องกนั 

หมายเหตุ  ในวาระนี 1ไมม่ีผู้ ถือหุ้นที)มีสว่นได้เสีย ซึ)งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามความในมาตรา 33 
วรรคสองประกอบกับมาตรา 102 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั 1งที)มีการ
แก้ไขเพิ)มเติม) และตามประกาศ Whitewash  

วาระที� 7 พิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนในโครงการสามย่าน ซึ�งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ�งสินทรัพย์ และ
รายการที�เกี�ยวโยงกนั 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล   บริษัทฯ มีความประสงค์ที)จะเข้าลงทนุในโครงการสามย่าน (พื 1นที)บริเวณหวัมมุ
สี)แยกสามยา่น ฝั)งตรงข้ามกบัอาคารจตัรัุสจามจรีุ) โดยมีมลูคา่ผลประโยชน์ตอบแทนจากการใช้ที)ดิน และ
มลูคา่ก่อสร้างโครงการรวมประมาณ 13,000 ล้านบาท โดยการร่วมทนุกบักลุม่ผู้ ได้รับสิทธิใช้ประโยชน์ใน
พื 1นที)จากจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ด้วยการเข้าลงทนุในบริษัทที)จะจดัตั 1งขึ 1นใหม่ ทั 1งนี 1 กลุม่ผู้ ได้รับสิทธิจะ
ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 51.00 และบริษัทฯ จะถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 49.00 ของจํานวนหุ้นที)ออกและ
จําหนา่ยแล้วทั 1งหมดของบริษัทที)จดัตั 1งขึ 1นใหม ่โดยมลูคา่เงินลงทนุในสว่นของบริษัทฯ รวมประมาณ 1,960 
ล้านบาท อย่างไรก็ดี ภายหลงัการเข้าทํารายการ บริษัทที)จะจดัตั 1งขึ 1นใหม่จะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของ
บริษัทฯ จากการที)บริษัทฯ เป็นผู้มีอํานาจควบคมุจากโครงสร้างกรรมการ และเป็นทีมงานที)จะเป็นผู้ดําเนิน
โครงการ 

การเข้าทํารายการดงักลา่ว ถือเป็นรายการได้มาซึ)งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุที) 
ทจ. 20/2551 เรื)อง หลกัเกณฑ์ในการทํารายการที)มีนยัสําคญัที)เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ)ง
ทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื)อง การเปิดเผยข้อมูลและการ
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ปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ)งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 ลงวนัที) 29 ตลุาคม 
2547 และที)แก้ไขเพิ)มเติม (“ประกาศได้มาและจําหน่ายไป”) ทั 1งนี 1 ในการคํานวณขนาดรายการ โดย
อ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ฉบบัสอบทานสําหรับงวด 9 เดือน สิ 1นสดุวนัที) วนัที) 30 กนัยายน 
2558  การเข้าลงทนุโครงการสามย่านดงักลา่ว จะมีขนาดรายการสงูสดุคํานวณตามเกณฑ์มลูค่ารวมสิ)ง
ตอบแทน เทา่กบัร้อยละ 60.23 ของมลูคา่สนิทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 

ทั 1งนี 1 เมื)อพิจารณาขนาดรายการรวมกบัรายการได้มาซึ)งสนิทรัพย์รายการอื)นที)เกิดขึ 1นในช่วง 6 เดือนที)ผ่าน
มา ได้แก่ รายการที)ที)ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื)อวนัที) 9 ตลุาคม 2558 ได้อนมุตัิการลงทนุก่อสร้าง
โรงแรมซึ)งเป็นสว่นหนึ)งในโครงการ FYI CENTER – For Your Inspiration Workplace ซึ)งตั 1งอยู่บริเวณสี)
แยกคลองเตย ถนนพระราม 4 มลูคา่ก่อสร้างรวมประมาณ 866.99 ล้านบาท ซึ)งมีขนาดรายการสงูสดุตาม
เกณฑ์มลูคา่รวมสิ)งตอบแทน โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ฉบบัสอบทานสําหรับงวด 6 เดือน 
สิ 1นสดุวนัที) 30 มิถนุายน 2558 ซึ)งเทา่กบัร้อยละ 4.12 ของมลูค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
รายการได้มาซึ)งสินทรัพย์ทั 1งหมดจะมีขนาดรายการรวมเท่ากบัร้อยละ 64.34 ซึ)งมีขนาดรายการมากกว่า
ร้อยละ 50 แตต่ํ)ากวา่ร้อยละ100 ถือเป็นรายการได้มาซึ)งสนิทรัพย์ประเภทที) 1  

นอกจากนี 1 เนื)องจากบริษัทที)จะจดัตั 1งขึ 1นใหม ่เป็นบคุคลที)เกี)ยวโยงกบับริษัทฯ เป็นเหตใุห้การเข้าทํารายการ
ดงักลา่วเข้าขา่ยเป็นรายการเกี)ยวโยงกนั ตามประกาศรายการที)เกี)ยวโยงกนั โดยมีขนาดรายการเกี)ยวโยง
เทา่กบัร้อยละ 24.74 ของมลูคา่สนิทรัพย์ที)มีตวัตนสทุธิ ณ วนัที) 30 กนัยายน 2558 

ทั 1งนี 1 เมื)อพิจารณาขนาดรายการรวมกบัรายการเกี)ยวโยงกนัรายการอื)นที)เกิดขึ 1นในช่วง 6 เดือนที)ผ่านมา 
ได้แก่ รายการซึ)งที)ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั 1งที) 4/2558 เมื)อวนัที) 10 สิงหาคม 2558 ได้อนมุตัิการ
จําหน่ายที)ดินเปล่าอําเภอทบัสะแก จังหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เนื 1อที) 215-3-57.3 ไร่ ให้แก่บริษัท สิริทรัพย์
พฒันา 5 จํากัด (ผู้ชนะการประมูลที)เสนอราคาซื 1อที)ดินดงักล่าวในมูลค่า 127.00 ล้านบาท) ซึ)งมีขนาด
รายการร้อยละ 1.65 ของมลูค่าสินทรัพย์ที)มีตวัตนสทุธิ ณ วนัที) 30 มิถนุายน 2558 และรายการเกี)ยวโยง
กนัรายการอื)นซึ)งที)ประชมุคณะกรรมการบริษัทครั 1งนี 1 จะขออนมุตัิการเข้าทํารายการจากที)ประชมุวิสามญัผู้
ถือหุ้นครั 1งที) 1/2558 อนัได้แก่ การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ)มทุนให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private 
Placement) อนัได้แก่ FPHT ซึ)งเป็นบริษัทย่อยของ FCL ซึ)งมีขนาดรายการร้อยละ 62.74 ของมูลค่า
สินทรัพย์ที)มีตวัตนสทุธิ ณ วนัที) 30 กนัยายน 2558 (รายละเอียดการเข้าทํารายการดงักลา่ว ปรากฏใน
สารสนเทศรายการที)เกี)ยวโยงกนั กรณีการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ)มทนุให้แก่บคุคลในวงจํากดั ซึ)ง
เป็นบุคคลที)เกี)ยวโยงกัน) รายการเกี)ยวโยงกันทั 1งหมดจะมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 89.13 ซึ)งมี
ขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที)มีตัวตนสุทธิ ดังนั 1น บริษัทฯ จึงมีหน้าที)ต้อง
ดําเนินการ ดงันี 1 

1) เปิดเผยข้อมลูสารสนเทศเกี)ยวกบัการเข้าทํารายการได้มาซึ)งสินทรัพย์ และรายการที)เกี)ยวโยงกนัต่อ
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ  

2) จดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเพื)อพิจารณาอนมุตัิการเข้าทํารายการดงักลา่ว โดยต้องได้รับคะแนนเสียง
อนุมัติไม่ตํ)ากว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั 1งหมดของผู้ ถือหุ้ นที)มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นที)มีสว่นได้เสยี  

3) จดัให้มีที)ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื)อให้ความเห็นเกี)ยวกบัความสมเหตสุมผลของรายการ และความ
เป็นธรรมของราคาและเงื)อนไขของรายการต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื)อประกอบการพิจารณาอนมุตัิ
การทํารายการ 

สารสนเทศรายการได้มาซึ)งสินทรัพย์และรายการที)เกี)ยวโยงกัน กรณีการเข้าลงทุนในโครงการสามย่าน 
(บญัชี 1) ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 
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อนึ)ง บริษัทฯ จะเข้าลงทนุในโครงการสามย่านต่อเมื)อ บริษัทฯ ได้รับอนมุตัิจากที)ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทฯ  โดยไม่นบัสว่นของผู้ ถือหุ้นที)มีสว่นได้เสีย และได้รับอนมุตัิจากที)ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นของ UV  โดย
ไม่นบัส่วนของผู้ ถือหุ้นที)มีส่วนได้เสีย ให้เพิ)มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นเพิ)มทุนให้แก่ 
FPHT และ ผ่อนผันการทําคําเสนอซื 1อหลักทรัพย์ทั 1งหมดของกิจการ (Whitewash) ให้แก่ FPHT และ
คณะกรรมการตามมาตรา 43   แห่งพระราชบญัญัติการให้เอกชนร่วมทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 ของ
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ยินยอมให้กลุม่ผู้ ได้รับสทิธิร่วมกบับริษัทจดัตั 1งขึ 1นใหม่สามารถรับสิทธิในการเป็น
ผู้พฒันาและดําเนินการโครงการสามยา่น 

สารสนเทศรายการได้มาซึ)งสินทรัพย์และรายการที)เกี)ยวโยงกนั (บญัชี 2) ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 ใน
การนี 1บริษัทฯ ได้แต่งตั 1งให้  บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ ที)ปรึกษา จํากัด เป็นที)ปรึกษาทางการเงิน
อิสระเพื)อให้ความเห็นเกี)ยวกบัการเข้าลงทนุในโครงการสามย่าน ซึ)งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ)งสินทรัพย์ 
และรายการที)เกี)ยวโยงกนั 

รายงานความเห็นของที)ปรึกษาทางการเงินอิสระ ปรากฏตามเอกสารแนบ 7 

ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นควรเสนอให้ที)ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นอนมุตัิดงันี 1 

(1) การเข้าลงทนุในโครงการสามยา่น ซึ)งเข้าขา่ยเป็นรายการได้มาซึ)งสนิทรัพย์ และรายการที)เกี)ยวโยงกนั 
ดงัรายละเอียดข้างต้น 

(2) มอบหมายให้คณะกรรมการ หรือคณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอํานาจของบริษัทฯ ตาม
หนงัสอืรับรองของบริษัทฯ มีอํานาจ (1) เข้าเจรจา ทําความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญา
ตา่งๆ ที)เกี)ยวข้องกบัการการเข้าลงทนุในโครงการสามยา่น (2) ลงนามในเอกสารคําขออนญุาตต่างๆ 
และหลกัฐานที)จําเป็นและเกี)ยวข้องกบัการเข้าลงทนุในโครงการสามยา่น ซึ)งรวมถึงการติดตอ่และการ
ยื)นคําขออนุญาตใดๆ คําขอผ่อนผนัต่างๆ เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือ
หน่วยงานที)เกี)ยวข้องกับการเข้าลงทุนในโครงการสามย่านดงักล่าว และ (3) ดําเนินการอื)นใดอัน
จําเป็นและเกี)ยวข้องกบัการเข้าลงทนุในโครงการสามยา่น 

จาํนวนเสียงที�ต้องใช้เพื�อผ่านมติ   คะแนนเสยีงไมต่ํ)ากวา่สามในสี)ของผู้ ถือหุ้นซึ)งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสยีงลงคะแนนโดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นที)มีสว่นได้เสยี   

หมายเหตุ ในวาระนี 1ไม่มีผู้ ถือหุ้นที)มีสว่นได้เสีย ซึ)งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามความในมาตรา 33 
วรรคสองประกอบกับมาตรา 102 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั 1งที)มีการ
แก้ไขเพิ)มเติม) และตามประกาศรายการได้มาหรือจําหนา่ยไป และประกาศรายการที)เกี)ยวโยงกนั   

 ทั9งนี9 ในการเสนอวาระที� 3 ถึงวาระที� 7  ข้างต้นต่อที�ประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น ครั9งที� 1/2558 ของบริษัทฯ อยู่
ภายใตเ้งื�อนไขดงันี9 

1) วาระที� 3 ถึงวาระที� 7 ตอ้งไดร้บัการอนมุติัจากที�ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของ  UV โดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุ้นที�มี
ส่วนได้เสีย ก่อนนําเสนอวาระดังกล่าวเสนอต่อที�ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื�อพิจารณาอนุมัติ 
เนื�องจากบริษัทฯ มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของ UV (ณ วนัที� 30 กนัยายน 2558 UV ถือหุ้นบริษัทฯ ในสดัส่วน
ร้อยละ 55.73)  

2) ในการเสนอวาระที� 3 ถึงวาระที� 6 ใหที้�ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ พิจารณา เนื�องจากวาระที� 3 ถึงวาระ
ที� 6 เป็นวาระที�มีความเกี�ยวเนื�องกนั และเป็นเงื�อนไขซึ�งกนัและกนั ดงันั9น ในการพิจารณาอนมุติัวาระที� 3 ถึง
วาระที� 6 ดงักล่าว หากมีวาระที�มีความเกี�ยวเนื�องกนัวาระใดวาระหนึ�งไม่ได้รับการอนมุติัจากที�ประชุมวิสามญัผู้
ถือหุ้น จะถือว่าวาระอื�นๆ ซึ�งมีความเกี�ยวเนื�องกนั และเป็นเงื�อนไขซึ�งกนัและกนัที�ได้รับการอนมุติัแล้วเป็นอนั
ยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาวาระอื�นๆ ที�มีความเกี�ยวเนื�องกนั และเป็นเงื�อนไขซึ�งกนัและกนั กบัวาระซึ�งไม่ได้
รบัการอนมุติัจากที�ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้  
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3) หากที�ประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นมีมติอนมุติัวาระที� 3 ถึงวาระที� 6 บริษัทฯ จะเสนอให้ที�ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนมุติัวาระที� 7 ต่อไป อย่างไรก็ดี ในกรณีที�ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้มีมติอนมุติัวาระที� 3 ถึงวาระที� 6 แต่ไม่อนมุติั
วาระที� 7 บริษัทฯ จะยงัคงดําเนินการตามวาระที� 3 ถึงวาระที� 6 ที�ไดร้บัอนมุติัจากที�ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ 

วาระที� 8 พิจารณาเรื�องอื�น ๆ (ถ้ามี)  

 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั 1งที) 1/2558 ในวนัพฤหัสบดีที) 17 
ธนัวาคม 2558 เวลา 14.00 น. ห้องวิคเตอร์ 2 – 3 วิคเตอร์ คลบั อาคารปาร์คเวนเชอร์ ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั 
โดยขอให้ศึกษาข้อมูลเอกสารและหลกัฐานที)ผู้ เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การ
ลงทะเบียน และการออกเสยีงลงคะแนนในการประชุมผู้ ถือหุ้น ดงัมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 9 โดยบริษัท
จะดําเนินการประชมุตามข้อบงัคบับริษัทตามเอกสารแนบ 10   

 ในกรณีที)ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉนัทะให้กรรมการ
อิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน  ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดงัมี
รายนามและรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 8 และสง่หนงัสือมอบฉนัทะตามเอกสารแนบ 12 พร้อมเอกสาร
ประกอบมายงั เลขานกุารบริษัท บริษัท แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ตี 1 ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) ชั 1น 36 อาคารสาทร 
สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที) 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10330 โดยให้เอกสารสง่ถึง
บริษัทฯ ภายในวนัที) 16 ธนัวาคม 2558 

  เพื&อความสะดวกหากผู้ ถือหุ้นทา่นใดประสงค์จะแตง่ตั $งบคุคลอื&นเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทน
ในการประชุมครั $งนี $ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข ที&สง่มาตามเอกสารแนบ 12 หรือ
สามารถ Download หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศ
และแตง่ตั $งให้คสัโตเดียน (Custodian)ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น)ได้ที& www.goldenlandplc.co.th โดยให้
เลอืกใช้แบบใดแบบหนึ&งตามที&ระบไุว้เทา่นั $น 
   
  ทั 1งนี 1 เพื)อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครั 1งที) 1/2558 เป็นไปด้วยความสะดวก
รวดเร็วและเรียบร้อย บริษัทจะเปิดให้ท่านผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงทะเบียนได้ตั 1งแต่เวลา 12.00 น. ของวนัประชุม 
ณ ห้องวิคเตอร์ 2 – 3 วิคเตอร์ คลบั ปาร์คเวนเชอร์ เลขที) 57 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั  กรุงเทพมหานคร   
 
 อนึ)ง บริษัทฯ กําหนดรายชื)อผู้ ถือหุ้นที)มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั 1งที) 1/2558 ในวันที) 23 
พฤศจิกายน 2558 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื)อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั 1งที)มีการแก้ไขเพิ)มเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนในวนัที) 24 พฤศจิกายน 2558 

  
ขอแสดงความนบัถือ 

 
 
 
 

                        (นายธนพล  ศิริธนชยั) 
                      ประธานอํานวยการ 

                                         บริษัท แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ตี $ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 
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  รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2558 ครั0งที� 22  
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี 0 ดีเวลลอปเม้นท์ จาํกัด (มหาชน) 

ประชุมวันพุธที� 22 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. 
ณ ห้องประชุม ชั 0น 8 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  

เลขที� 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
กรรมการที�เข้าร่วมประชุม 
1. นายวนัชยั ศารทลูทตั ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและสรรหา 
2. นายปณต สริิวฒันภกัดี รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร 
3. นายฐาปน สริิวฒันภกัดี กรรมการ 
4. นายโชติพฒัน์ พีชานนท์ กรรมการ 
5. นายสทิธิชยั ชยัเกรียงไกร กรรมการ / กรรมการบริหาร 
6. นายชายน้อย เผื)อนโกสมุ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
7. นายอดุม พวัสกลุ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
8. นายชินวฒัน์ ชินแสงอร่าม กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
9. นายธนพล ศิริธนชยั กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานอํานวยการ 
 
กรรมการที�ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 

- ไมม่ี - 
 
ผู้บริหารที�เข้าร่วมประชุม 
1. นายแสนผิน สขุี กรรมการผู้จดัการ สายงานโครงการที)อยูอ่าศยั 
2. นายสมบรูณ์ วศินชชัวาล รองกรรมการผู้จดัการ สายงานบญัชีและการเงิน 
3. นายกําพล ปญุโสณี เลขานกุารบริษัท / ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ สายงานพฒันาธุรกิจ 
4. นายวิทวสั คตุตะเทพ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ สายงานโครงการเชิงพาณิชยกรรม 
5. นายเทพศกัดิ� นพกรวิเศษ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ สายงานบญัชีและการเงิน 
 
ผู้สอบบัญชีที�เข้าร่วมประชุม 
1. นายนิรันดร์ ลลีาเมธวฒัน์ ตวัแทนจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั 
2. นางวิไล บรูณกิตติโสภณ ตวัแทนจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั 
3. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ตวัแทนจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั 
4. นางสาววิภาวรรณ ปัทวนัวิเวก ตวัแทนจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั 
 
ที�ปรึกษาทางการเงนิที�เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวจิรยง อนมุานราชธน  ที)ปรึกษาทางการเงินจาก บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จํากดั 
 
ที�ปรึกษากฎหมายที�เข้าร่วมประชุม 
1. นางกิดานนัท์ ชุ่มวฒันะ ที)ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท แอลเอส ฮอไรซนั จํากดั 
2. นางสาวณฐพร โสภณธรรมกิจ ที)ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท แอลเอส ฮอไรซนั จํากดั 
3. นางสาวธนัยมยั ธนิสสรานนท์ ที)ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท แอลเอส ฮอไรซนั จํากดั 
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เริ�มประชุม เวลา 14:00 น.  
 
นายวนัชยั ศารทลูทตั ประธานกรรมการ ทําหน้าที)ประธานในที)ประชมุ (“ประธานฯ”) 
 

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับและขอบคณุท่านผู้ ถือหุ้นที)ได้เข้าร่วมประชุม และแถลงว่าการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจําปี 2558 ครั 1งที) 22 ในวนันี 1 เป็นไปตามมติที)ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั 1งที) 1/2558 เมื)อวนัที) 23 กุมภาพนัธ์ 2558 
และครั 1งที) 2/2558 เมื)อวนัที) 27 กมุภาพนัธ์ 2558 เพื)อพิจารณาเรื)องต่างๆ ตามระเบียบวาระที)ระบไุว้ในหนงัสือบอกกลา่วเรียก
ประชมุ 

 
โดยบริษัทฯ ได้กําหนดวนักําหนดรายชื)อผู้ ถือหุ้นที)มีสทิธิในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 ครั 1งที) 

22 (Record Date) ในวนัองัคารที) 17 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื)อผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั 1งที)ได้มีการแก้ไขเพิ)มเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น ในวนัพธุที) 18 
มีนาคม 2558 
 

บริษัทฯ มีทุนชําระแล้วเป็นเงินทั 1งสิ 1น 16,380,190,030 บาท (หนึ)งหมื)นหกพนัสามร้อยแปดสิบล้านหนึ)งแสนเก้าหมื)น
สามสิบบาท) คิดเป็นจํานวนหุ้นทั 1งหมดที)มีสิทธิเข้าร่วมประชุม จํานวน 1,638,019,003 หุ้น จากผู้ ถือหุ้นทั 1งหมด จํานวน 6,411 ราย 
โดยในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 ครั 1งที) 22 นี 1 มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จํานวน 109 ราย ถือหุ้น
รวมกันเท่ากบั 9,539,590 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.58239 ของจํานวนหุ้นที)จําหน่ายได้แล้วทั 1งหมดของบริษัทฯ และมีผู้ รับมอบ
ฉนัทะแทนผู้ ถือหุ้น จํานวน 154 ราย ถือหุ้นรวมกนัเท่ากบั 1,255,884,045 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.67091 ของจํานวนหุ้นที)
จําหนา่ยได้แล้วทั 1งหมดของบริษัทฯ รวมมีผู้ ถือหุ้นที)มาประชมุด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉนัทะทั 1งสิ 1น จํานวน 263 ราย ถือ
หุ้นรวมกนัทั 1งหมด 1,265,423,635 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.25329 ของจํานวนหุ้นที)จําหน่ายได้แล้วทั 1งหมดของบริษัทฯ ซึ)งเกิน
กวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นที)จําหนา่ยได้แล้วทั 1งหมดของบริษัทฯ จึงครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

 
ก่อนเริ)มการประชมุ ประธานฯ ได้กลา่วแนะนํา กรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบญัชี ที)ปรึกษาทางการเงิน และที)

ปรึกษากฎหมาย ที)เข้าร่วมประชมุ 
 

ประธานฯ ได้แถลงต่อที)ประชุมเพิ)มเติมว่า เพื)อเป็นการสง่เสริมการกํากับดแูลกิจการที)ดี และเป็นการปฏิบตัิต่อ 
ผู้ ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ก่อนการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครั 1งนี 1 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เสนอ
ระเบียบวาระการประชมุสาํหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น และเสนอชื)อบคุคลเพื)อรับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท 
ตามหลกัเกณฑ์ที)บริษัทฯ กําหนด ผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.goldenlandplc.co.th) ระหวา่งวนัที) 1 ตลุาคม 2557 ถึง
วนัที) 31 ธันวาคม 2557 ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุม หรือเสนอชื)อบคุคลเพื)อรับการพิจารณา
คดัเลอืกเป็นกรรมการบริษัท 
 

จากนั 1น ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธนพล ศิริธนชยั กรรมการและประธานอํานวยการ ชี 1แจงวิธีปฏิบตัิในการออก
เสยีงลงคะแนนในแตล่ะระเบียบวาระให้ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นทราบ ดงันี 1 
 

• ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นจะมีคะแนนเสยีงเทา่กบัจํานวนหุ้นที)ตนถือ โดยให้นบัหนึ)งหุ้นตอ่หนึ)งเสยีง 
• ในการลงคะแนนเสียง หากในระเบียบวาระใดไม่มีผู้ ถือหุ้นที)ไม่เห็นด้วยและไม่มีผู้ ถือหุ้นที)งดออกเสียง  

บริษัทฯ ขอสรุประเบียบวาระดงักลา่วว่า ผู้ ถือหุ้นทุกท่านมีมติเป็นเอกฉนัท์อนุมตัิ แต่ถ้ามีผู้ ถือหุ้นที)ไม่เห็น
ด้วยหรือประสงค์จะงดออกเสยีง ขอให้ทา่นผู้ ถือหุ้นที)ไมเ่ห็นด้วยหรือประสงค์จะงดออกเสยีง กาเครื)องหมาย
กากบาท  ลงในช่องไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในบตัรลงคะแนนและยกมือขึ 1น เพื)อให้เจ้าหน้าที)ของ
บริษัทฯ เก็บบัตรลงคะแนนเพื)อนําไปตรวจนับคะแนน ผู้ ถือหุ้นที)เห็นด้วยหรือผู้ ถือหุ้นที)ไม่งดออกเสียง
ลงคะแนนจะถือวา่อนมุตัิ 

• วาระที) 2 จะไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เนื)องจากเป็นวาระเพื)อรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 
สาํหรับปี 2557 
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• วาระที) 10 ซึ)งเป็นวาระพิจารณาอนมุตัิการเลอืกตั 1งกรรมการแทนกรรมการที)ต้องพ้นจากตําแหน่งตามวาระ 
ประจําปี 2558 ขอให้ที)ประชุมพิจารณาเลือกตั 1งกรรมการเป็นรายบุคคล เพื)อความโปร่งใส โดยใช้
หลกัเกณฑ์การออกเสยีงลงคะแนนเช่นเดียวกบัที)ได้กลา่วในข้างต้น 

 
การลงคะแนนในลกัษณะดงัตอ่ไปนี 1 จะถือเป็นโมฆะ 
1. บตัรลงคะแนนที)มีการทําเครื)องหมายเกินกวา่ 1 ช่อง 
2. บตัรลงคะแนนที)มีการออกเสยีงโดยแสดงเจตนาขดักนั 
3. บตัรลงคะแนนที)ไมม่ีการแสดงเจตนาในการออกเสยีงลงคะแนน 
4. บตัรลงคะแนนที)มีการขีดฆา่และไมม่ีลายมือชื)อกํากบั 
5. บตัรลงคะแนนที)ลงคะแนนเกินกวา่เสยีงที)มีอยู ่

 
ก่อนการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะระเบียบวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม และแสดงความคิดเห็น

เกี)ยวกับแต่ละระเบียบวาระตามความเหมาะสม โดยให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะที)ต้องการซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 
แจ้งชื)อและนามสกลุให้ที)ประชมุทราบก่อน เพื)อการบนัทกึรายงานการประชมุ แตถ้่าผู้ ถือหุ้นมีข้อซกัถาม หรือประสงค์จะแสดง
ความคิดเห็นในเรื)องอื)นๆ นอกเหนือจากระเบียบวาระที)พิจารณาอยู่ กรุณานําไปสอบถามในระเบียบวาระอื)น ซึ)งเป็นการ
พิจารณาเรื)องอื)นๆ และเพื)อไม่ให้ที)ประชุมต้องรอผลการลงคะแนนของระเบียบวาระการประชุมที)ทําการพิจารณา จึงจะขอ
ดําเนินการเสนอให้ที)ประชมุพิจารณาระเบียบวาระการประชมุถดัไป และเมื)อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมถดัไปเสร็จแล้ว 
บริษัทฯ จะย้อนกลบัมาแจ้งผลการลงคะแนนเสียงของระเบียบวาระการประชุมก่อนหน้านี 1ให้ที)ประชุมทราบ และเพื)อความ
โปร่งใสในการนบัคะแนน ประธานฯ ได้เชิญให้ผู้ ถือหุ้นเป็นตวัแทนในการเข้าร่วมสงัเกตกุารณ์ในการนบัคะแนนเสยีง โดยมีผู้ รับ
มอบฉนัทะแทนผู้ ถือหุ้น 1 ทา่น คือ นายอิทธิ เดียวกลุ ร่วมเป็นตวัแทนในการเข้าร่วมสงัเกตกุารณ์การนบัคะแนนเสียงดงักลา่ว 
ร่วมกบั นางสาวธนัยมยั ธนิสสรานนท์ ตวัแทนจาก บริษัท แอลเอส ฮอไรซนั จํากดั ที)ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ 

 
ตอ่จากนั 1น ประธานฯ ได้ดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระ ดงันี 1 

 
วาระที� 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น ครั0งที� 1/2557 ซึ�งประชุมเมื�อวันที� 9 ธันวาคม 2557 

 
ประธานฯ ได้เสนอให้ที)ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั 1งที) 1/2557 ซึ)งประชุมเมื)อ

วนัที) 9 ธนัวาคม 2557 ให้ที)ประชุมรับทราบ โดยรายละเอียดปรากฏตามสําเนารายงานการประชุมดงักลา่ว ซึ)งได้จดัสง่ให้แก่ 
ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืบอกกลา่วเรียกประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครั 1งนี 1แล้ว 

 
จากนั 1นประธานฯ ได้สอบถามที)ประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถามหรือมีความเห็นเกี)ยวกบัวาระนี 1หรือไม่ เมื)อ

ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ)มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที)ประชุมพิจารณารับรองรายงานการ
ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั 1งที) 1/2557 ซึ)งประชมุเมื)อวนัที) 9 ธนัวาคม 2557 

 
ในการนี 1 ประธานฯ ได้แจ้งให้ที)ประชมุทราบวา่วาระนี 1จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้น

ซึ)งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 

มติ ที)ประชมุพิจารณาแล้วและมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั 1งที) 1/2557 ตามที)เสนอ ด้วย
คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที)มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติ จาํนวนผู้ถอืหุ้น 
(ราย) 

จาํนวนเสียง 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนเสียง
ทั 0งหมดของผู้ถอืหุ้น 
ซึ�งมาประชุมและ 

ออกเสียงลงคะแนน 
เห็นด้วย 265 ราย 1,270,219,935 เสยีง 99.99857 
ไมเ่ห็นด้วย 4 ราย 18,200 เสยีง 0.00143 
งดออกเสยีง 0 ราย 0 เสยีง 0.00000 
จํานวนเสยีงทั 1งหมดของผู้ ถือหุ้นที)มาประชมุ 1,270,238,135 เสยีง  
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วาระที� 2 รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ สาํหรับปี 2557 
 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธนพล ศิริธนชยั ประธานอํานวยการ และนายสมบรูณ์ วศินชชัวาล รองกรรมการ
ผู้จดัการ สายงานบญัชีและการเงิน เป็นผู้ ชี 1แจงรายละเอียดผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สาํหรับปี 2557 

 
นายธนพล ศิริธนชัย ประธานอํานวยการ ได้สรุปรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปี 2557 ให้ที)

ประชุมรับทราบว่า ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ มีผู้ ถือหุ้นจํานวน 6,411 ราย มีทนุจดทะเบียน 16,382,133,790 
บาท เป็นทนุเรียกชําระแล้ว 16,380,190,030 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญัจํานวน 1,638,019,003 หุ้น มี บริษัท ยนิูเวนเจอร์ จํากดั 
(มหาชน) เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ในสดัส่วนประมาณร้อยละ 55.73 โดยนบัตั 1งแต่ปี 2556 ที)บริษัทฯ ได้มีการเปลี)ยนแปลง
โครงสร้างผู้ ถือหุ้นและคณะผู้บริหาร ได้มีการกําหนดพนัธกิจ (Mission) ที)จะทําให้ผลประกอบการของบริษัทฯ กลบัมามีผล
กําไรภายในปี 2558 ภายใต้กลยทุธ์บนัได 3 ขั 1น ตามที)ได้รายงานให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบมาอย่างต่อเนื)องนั 1น ในปี 2556 ซึ)งเป็นปี
ของการปรับพื 1นฐาน บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,594 ล้านบาท และยงัมีผลขาดทนุสทุธิ 454 ล้านบาท เนื)องจากเป็นปีแรกที)มีการ
ปรับเปลี)ยนโครงสร้างทางธุรกิจ และมีการตั 1งสาํรองทางบญัชี แตใ่นปี 2557 ที)ผา่นมา หลงัจากบริษัทฯ ได้ดําเนินแผนงานสร้าง
คณุคา่ ทําให้มีผลการดําเนินงานเติบโตขึ 1นอยา่งมาก บริษัทฯ มีรายได้รวมเพิ)มขึ 1นเป็น 4,435 ล้านบาท หรือเติบโตสงูกวา่รายได้
รวมในปี 2556 ประมาณร้อยละ 178 และสามารถสร้างผลประกอบการให้กลบัมาเป็นกําไรสทุธิได้จํานวน 305 ล้านบาท โดย
ได้มีการเปิดตวัโครงการบ้านจดัสรรใหม่จํานวน 8 โครงการ คิดเป็นมลูค่ารวมประมาณ 7,200 ล้านบาท ขายทรัพย์สินที)ไม่ใช่
ธุรกิจหลกัของบริษัทฯ ซึ)งเป็นที)ดินที)ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non – Core Assets) เป็นมลูค่ามากกว่า 1,100 ล้านบาท พร้อมกบั
ดําเนินการก่อสร้างอาคารสํานกังานแห่งใหม่ภายใต้ชื)อ โครงการ เอฟ วาย ไอ เซ็นเตอร์ (FYI Center) ซึ)งตั 1งอยู่บนหวัมมุถนน
พระราม 4 ตดักบัถนนรัชดาภิเษก ซึ)งคาดวา่จะดําเนินการแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการได้ในช่วงต้นปี 2559 นอกจากนี 1 ในช่วง
ไตรมาส 4 ของปี 2557 บริษัทฯ ได้เข้าซื 1อกิจการของ บริษัท กรุงเทพบ้านและที&ดิน จํากดั (มหาชน) (“KLAND”) มลูค่า 3,560 
ล้านบาท ตามที)ได้รับอนมุตัิจากที)ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั 1งที) 1/2557 ที)ผา่นมา 

 
ทั 1งนี 1 การลงทนุซื 1อ KLAND จะทําให้ธุรกิจการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทที)อยู่อาศยัของบริษัทฯ มีการเติบโต

ขึ 1นอย่างมาก โดยมีสินค้าที)ตอบสนองต่อความต้องการของลกูค้าครบในทกุๆ ระดบั ตั 1งแต่บ้านราคา 2 ล้านบาทขึ 1นไปจนถึง
บ้านในระดบัราคาสงูที)เป็น High End โดยในสว่นของแบรนด์ที)อยูภ่ายใต้บริษัทฯ จะใช้ชื)อ โกลเด้น นําหน้าชื)อโครงการทั 1งหมด 
และบ้านในสว่นของ KLAND จะยงัคงใช้แบรนด์ เดอะ แกรนด์ นําหน้า ตามเดิม 

 
สําหรับการบริหารจดัการโครงการอาคารเชิงพาณิชกรรม (Commercial Building) ตั 1งแต่ปี 2556 บริษัทฯ ได้มี

การปรับปรุงกลยทุธ์ในการบริหารงาน และมีการปรับทศันียภาพของอาคารให้มีความทนัสมยัและเพิ)มความสะดวกให้กบัผู้ เช่า
และผู้ เข้ามาใช้บริการในอาคารมากขึ 1น ทําให้อตัราการเช่าอาคารสาํนกังานของบริษัทฯ เพิ)มสงูขึ 1นเป็นอย่างมาก โดยตวัเลขใน
เดือนมีนาคมที)ผา่นมา ทั 1งอาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ และอาคารโกลเด้น แลนด์ ต่างมีอตัราการเช่า (Occupancy 
Rate) สงูถึงร้อยละ 93 ของพื 1นที)เช่าทั 1งหมด 

 
จากเป้าหมายที)บริษัทฯ ได้ตั 1งไว้ที)จะกลบัมามีผลกําไรภายในปี 2558 ถือว่าได้ประสบความสําเร็จมาในขั 1นหนึ)ง

แล้ว คณะผู้ บริหารและบริษัทฯ จึงได้กําหนดเป้าหมายใหม่ที)ท้าทายยิ)งขึ 1นต่อไปในอีก 3 ปีข้างหน้า โดยจะเป็นผู้ พัฒนา
อสงัหาริมทรัพย์ที)มีรายได้รวมติดอนัดบั 1 ใน 5 ของผู้พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ในประเทศไทยภายในปี 2561 

 
สาํหรับแผนงานในปี 2558 นี 1 บริษัทฯ จะจดัตั 1งกองทนุREIT ตามที)ได้ขออนมุตัิจากที)ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั 1งที) 

1/2557 ไปแล้ว โดยจะให้เช่าสทิธิการเช่าระยะยาวของที)ดินและอาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ร่วมกบัที)ดินและอาคาร
ปาร์ค เวนเชอร์ อีโคเพลก็ซ์ ของ บริษัท ยนิูเวนเจอร์ จํากดั (มหาชน) แก่กองทนุ REIT ที)จะจดัตั 1งขึ 1น ซึ)งขณะนี 1อยูใ่นระหว่างการ
ดําเนินการจดัเตรียมเอกสารเพื)อจะขออนมุตัิจากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (กลต) สว่น
ทรัพย์สนิที)ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non – Core Assets) ที)ยงัไม่ได้จําหน่ายออกไป บริษัทฯ จะนําเข้าสูก่ระบวนการประกาศขาย
และเปิดประมลูให้แก่ผู้ ที)สนใจเพื)อจําหนา่ยออกไปให้แล้วเสร็จภายในปีนี 1 ในด้านความคืบหน้าของการก่อสร้าง โครงการ เอฟ 
วาย ไอ เซ็นเตอร์ ยังคงเป็นไปตามแผนที)วางไว้ และคาดว่าจะสร้างเสร็จสมบูรณ์พร้อมเปิดให้บริการประมาณต้นปี 2559 
นอกจากนี 1 บริษัทฯ จะเร่งขยายงานด้านธุรกิจพฒันาโครงการที)อยูอ่าศยัอยา่งตอ่เนื)อง เพื)อให้ครอบคลมุพื 1นที)กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลในทกุระดบัราคา โดยจะดําเนินการเปิดโครงการใหมท่ั 1งหมด 13 โครงการ มลูคา่รวมประมาณ 12,000 ล้านบาท  

 
จากแผนงานข้างต้น ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ตั 1งเป้ารายได้จากธุรกิจการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทที)อยู่อาศยั

ไว้ที)ประมาณ 7,054 ล้านบาท และรายได้จากโครงการอาคารเชิงพาณิชยกรรมประมาณ 1,157 ล้านบาท เมื)อรวมกบัรายได้
อื)นๆ แล้ว คาดวา่บริษัทฯ จะมีรายได้รวมในปี 2558 ประมาณ 8,238 ล้านบาท หรือมีการเติบโตเพิ)มขึ 1นจากปี 2557 ประมาณ
ร้อยละ 86 
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จากนั 1น นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบญัชีและการเงิน ได้สรุปชี 1แจงเกี)ยวกับงบ
การเงินในปี 2557 ว่าบริษัทฯ มีรายได้รวมประมาณ 4,435.17 ล้านบาท  เพิ)มขึ 1นจากปี 2556 ซึ)งมีรายได้รวมอยู่ที) 1,593.87 
ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตราการเติบโตของรายได้รวมประมาณร้อยละ 178 และสามารถกลบัมามีผลกําไรสุทธิในปี 2557 
จํานวน 304.61 ล้านบาท โดยสดัสว่นของรายได้แบ่งเป็นรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 3,071.94 ล้านบาท รายได้จาก
การให้เช่าและบริการ 960.47 ล้านบาท รายได้จากกิจการสนามกอล์ฟ 19.43 ล้านบาท รายได้ที)เป็นกําไรจากการจําหน่าย
สนิทรัพย์ประเภทถือไว้เพื)อขาย 323.73 ล้านบาท และรายได้อื)นๆ 59.61 ล้านบาท    

 
ฐานะทางการเงินรวมของบริษัทฯ ในปี 2557 มีสนิทรัพย์รวมอยูที่) 21,251.68 ล้านบาท เพิ)มขึ 1นจากปี 2556  ซึ)งมี

สนิทรัพย์อยูที่) 12,579.54 ล้านบาท โดยสนิทรัพย์หลกัที)เพิ)มขึ 1นมาจากโครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหวา่งการพฒันา  ซึ)งเป็นการ
ซื 1อที)ดินใหม่เพื)อนํามาพัฒนาโครงการจํานวน 9,354 ล้านบาท สําหรับหนี 1สินรวมมีจํานวน 13,915.90 ล้านบาท เพิ)มขึ 1น 
7,223.23 ล้านบาท เมื)อเทียบกบัปี 2556 ซึ)งมีหนี 1สินรวมอยู่ที) 6,692.67 ล้านบาท โดยมีเงินกู้ เบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกู้
ระยะสั 1นจากสถาบนัการเงินจํานวน 3,647.17 ล้านบาท ซึ)งสว่นหนึ)งใช้ไปในการซื 1อหุ้นสามญัของ KLAND ในด้านสว่นของผู้ ถือ
หุ้นรวมมีจํานวน 7,335.78 ล้านบาท เพิ)มขึ 1นจากปี 2556 ซึ)งอยู่ที) 5,886.87 ล้านบาท เป็นจํานวนเงิน 1,448.91 ล้านบาท ซึ)ง
สว่นหนึ)งมาจากทนุที)ออกและเรียกชําระเพิ)มขึ 1นจากการที)ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ (Warrant) ได้ทําการแปลงสภาพ (Exercice 
Warrant) จากใบสาํคญัแสดงสทิธิเป็นหุ้นสามญัของบริษัทฯ เมื)อช่วงต้นปีที)ผา่นมา 

 
 
มีผู้ ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น  โดยมีสาระสาคญัสรุปได้ดงันี 1 
 
• นายสุวิทย์  เลาหะพลวัฒนา  :  สอบถามถึงราคาสําหรับการจัดตั 1งกองทรัสต์เพื)อการลงทุนใน

อสงัหาริมทรัพย์ (“REIT”)    
 
นายธนพล  ศิริธนชัย  :   ขณะนี 1อยู่ในระหว่างการดําเนินงานและจดัเตรียมเอกสารเพื)อจะขออนมุตัิจาก
สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (กลต) โดยราคาจะเป็นไปตามที)ได้ขออนมุตัิ
กรอบจากที)ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นไว้ แตร่าคาที)เกิดขึ 1นจริงต้องรอดจูากสภาวะตลาดในช่วงที)เปิดทําการขาย
หนว่ยลงทนุตอ่ไป 
 

• นายสุวิทย์  เลาหะพลวัฒนา  :  จะมีการขายที)ดินที)ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non – Core Assets) เพิ)มจากปีที)
ผ่านมาซึ)งมีการขายที)ดินเชียงรายและรามคําแหง ไปแล้วหรือไม่ และทางบริษัทฯ มีแผนที)จะพัฒนาที)ดิน
บริเวณรามคําแหงหรือไม่ และสําหรับที)ดิน Non – Core ที)เหลือมีการประกาศการขายหรือยงั และทาง
ช่องทางไหน 
 
นายธนพล  ศิริธนชัย  :   ปัจจุบนั บริษัทฯ อยู่ระหว่างดําเนินการประกาศขายที)ดินที)ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 
(Non – Core Assets) โดยกําลงัเจรจากบั บริษัท ซี บี ริชาร์ด เอลลสิ (ประเทศไทย) จํากดั ให้เป็นตวัแทนหลกั
ในการขายและจัดประมูล อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เปิดให้ท่านผู้ ถือหุ้ น ผู้ ที)สนใจหรือตัวแทนขายรายอื)นๆ 
สามารถเข้ามาช่วยในกระบวนการขาย โดยทา่นสามารถติดตอ่ผา่นเข้ามาที)บริษัทฯ ได้โดยตรง  

 
• นายสุวิทย์  เลาหะพลวัฒนา  :  จากข้อมูลในรายงานประจําปี ในสว่นของโครงสร้างการจัดการและ

ค่าใช้จ่าย เห็นว่ามีสว่นที)บริษัทฯ ต้องจ่ายค่าที)ปรึกษาทางกฎหมาย และทราบว่า บริษัท วีระวงค์ ชินวฒัน์ 
และเพียงพนอ จํากดั เป็นที)ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ในปีที)ผ่านมา โดยมีคุณวีระวงค์เคยดํารงตําแหน่ง
เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ด้วย จึงอยากทราบว่าบริษัทฯ ได้จ่ายค่าที)ปรึกษา
ดงักลา่วให้กบัสาํนกังานของคณุวีระวงค์หรือบริษัทที)เกี)ยวข้องเป็นจํานวนเงินเทา่ไร 
 
นายปณต  สิริวัฒนภกัดี  :   ที)ผา่นมาคณะกรรมการบริษัททกุท่าน ได้ผ่านการคดัเลือกจากคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และได้ปฏิบัติหน้าที)อย่างถูกต้องตามระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย มาโดย
ตลอด โดยในสว่นของรายละเอียดคา่ใช้จ่ายดงักลา่ว คณุธนพล ประธานอํานวยการ จะเป็นผู้ตอบคําถาม 

 
นายธนพล  ศิริธนชัย  :   ในปีที)ผ่านมาบริษัทฯ มีค่าบริการทางวิชาชีพของ บริษัท วีระวงค์ ชินวฒัน์ และ
เพียงพนอ จํากดั จํานวน 1.5 ล้านบาท 
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• นายสุวิทย์  เลาหะพลวัฒนา  :  ขอให้ชี 1แจงรายละเอียดตวัเลขสําหรับกําไรในการจําหน่ายทรัพย์สินซึ)งมีถึง 
323.73 ล้านบาท แตกํ่าไรสทุธิเหลือ 304.61 ล้านบาท  ซึ)งคาดว่าอาจจะมีกําไรสว่นอื)นเข้ามาและมาตดัภาษีเงิน
ได้หรือคา่เสื)อมตา่งๆ และกําไรจากการดําเนินงานอื)นๆ ในปี 2557 และในปี 2558 จะเป็นอยา่งไร 
 
นายสมบูรณ์  วศินชัชวาล  :   บริษัทฯ มีกําไรจากการจําหนา่ยสนิทรัพย์ 323.73 ล้านบาท ซึ)งกําไรดงักลา่ว
จะต้องเสยีภาษีเงินได้ โดยหลงัจากหกัภาษีแล้ว ทําให้มีกําไรจากการขายสนิทรัพย์หลงัหกัภาษีสทุธิ 258 ล้าน
บาท ในสว่นของการตั 1งคา่เผื)อสาํรองสินทรัพย์ด้อยค่าในปีนี 1มีจํานวน 162 ล้านบาท ซึ)งหากไม่พิจารณากําไร
และสว่นตั 1งด้อยคา่ดงักลา่ว จะพบวา่บริษัทฯ มีผลกําไรสทุธิจากการดําเนินงานประมาณ 208 ล้านบาท สว่น
ในปี 2558 หากบริษัทฯ สามารถดําเนินงานได้ตามเป้ายอดขายที)วางไว้ ก็คาดวา่จะสามารถมีผลกําไรได้  
 

จากนั 1นประธานฯ ได้สอบถามที)ประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถามหรือมีความเห็นเกี)ยวกบัวาระนี 1หรือไม่ เมื)อ
ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ)มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที)ประชุมรับทราบรายงานผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ สาํหรับปี 2557 ดงักลา่ว 

 
ในการนี 1 ประธานฯ ได้แจ้งให้ที)ประชมุทราบวา่วาระนี 1เป็นเรื)องที)รายงานเพื)อทราบจึงไมต้่องมีการลงมติ 
 
มติ   ที)ประชมุรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สาํหรับปี 2557 

 
วาระที� 3  พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกาํไรขาดทุน สาํหรับปีสิ 0นสุด ณ วันที� 31 ธันวาคม 2557 
 

ประธานฯ ได้เสนอให้ที)ประชมุพิจารณาและอนมุตัิงบดลุและงบกําไรขาดทนุ สาํหรับปีสิ 1นสดุ ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 
2557 โดยรายละเอียดปรากฏตามงบการเงินซึ)งได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืบอกกลา่วเรียกประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครั 1งนี 1แล้ว 

 
มีผู้ ถือหุ้นสอบถาม   โดยมีสาระสาํคญัสรุปได้ดงันี 1 
 
• นายสุวิทย์  เลาหะพลวัฒนา  :  ขอให้ชี 1แจงรายละเอียดเกี)ยวกบัคดีความที)บริษัทฯ และบริษัทย่อยถูก

ฟ้องร้องโดยคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคให้ชําระคืนเงินมดัจําจํานวน 9 ล้านบาท และคดีความที)บริษัทย่อย
ซึ)งเป็นโจทก์ยื)นฟ้องกรมสรรพากรเมื)อวนัที) 14 กนัยายน 2554 ดงัที)ปรากฎในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
 
นายสมบูรณ์  วศินชัชวาล  :   สําหรับคดีความที)บริษัทฯ และบริษัทย่อยถูกคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคซึ)งเป็นโจทก์ฟ้องร้อง เป็นคดีความตั 1งแตช่่วงที)เกิดวิกฤตต้มยํากุ้ ง โดยบริษัทย่อยแห่งหนึ)งมีโครงการ
ที)จะพฒันาคอนโดมิเนียมขึ 1น แตเ่นื)องจากประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจจึงไมส่ามารถดําเนินการสร้างให้แล้ว
เสร็จได้ บริษัทฯ ยอ่ยดงักลา่วได้ถกูฟ้องร้องให้ล้มละลาย ทางสํานกังานคุ้มครองผู้บริโภคจึงเป็นตวัแทนของ
ลกูค้าในโครงการฟ้องร้องขอเรียกเงินคืน ซึ)งคดีดงักลา่วมีบางคดีที)บริษัทฯ ชนะคดีแล้ว และมีบ้างที)แพ้ใน
ชั 1นต้น แตค่ดีทั 1งหมดยงัอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาล 
สําหรับคดีความที)บริษัทย่อยฟ้องกรมสรรพากรโดยขอเรียกคืนเงินภาษีหกั ณ ที)จ่าย ที)ได้นําส่งไปแล้ว แต่
เนื)องจากบริษัทฯ มีผลขาดทนุและไมม่ีภาษีที)ต้องชําระเพิ)ม จึงดําเนินการขอเงินคืนจากกรมสรรพากร ซึ)งทาง
กรมสรรพากรได้อนมุตัิคืนเงินมาให้สว่นหนึ)งแล้ว ดงันั 1น คณะผู้บริหารชดุก่อนหน้านี 1จึงได้ดําเนินการฟ้องร้อง
เพื)อขอเงินสว่นที)เหลอืคืน ปัจจบุนัคดีความยงัไมส่ิ 1นสดุ โดยยงัอยูใ่นชั 1นอทุธรณ์ 
 
นายธนพล  ศิริธนชัย  :   ในช่วงที)คณะผู้บริหารชุดปัจจุบันได้เข้ามาบริหารงานตั 1งแต่ปี 2556 ได้
ทําการศกึษารายการที)เกี)ยวข้องกบัคดีความที)เกิดขึ 1นมาในอดีตอย่างละเอียดและรอบคอบ รวมถึงได้มีการ
ตั 1งสาํรองในสว่นที)อาจจะเกิดความเสยีหายขึ 1นแล้วทั 1งหมด 

 
จากนั 1นประธานฯ ได้สอบถามที)ประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถามหรือมีความเห็นเกี)ยวกบัวาระนี 1หรือไม่ เมื)อ

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ)มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที)ประชมุพิจารณาอนมุตัิงบดลุและงบกําไร
ขาดทนุ สาํหรับปีสิ 1นสดุ ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2557 

 
ในการนี 1 ประธานฯ ได้แจ้งให้ที)ประชุมทราบว่าวาระนี 1จะต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น

ที)มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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มติ ที)ประชมุพิจารณาแล้วและมีมติอนมุตัิงบดลุและงบกําไรขาดทนุ สาํหรับปีสิ 1นสดุ ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2557 

ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที)มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วาระที� 4  พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2557 

 
ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายธนพล ศิริธนชยั ประธานอํานวยการ เป็นผู้ดําเนินการประชมุในวาระนี 1 
 
นายธนพล ศิริธนชยั ประธานอํานวยการ ได้แจ้งต่อที)ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นไม่

เกินกวา่ร้อยละ 60 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีและทนุสาํรองต่างๆ ทั 1งหมดในแต่ละปี ทั 1งนี 1 การจ่ายเงินปันผลให้นําปัจจยัต่างๆ 
มาพิจารณาประกอบดงันี 1 เช่น ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ สภาพคลอ่งของบริษัทฯ การขยายธุรกิจ และ
ปัจจัยอื)นๆ ที)เกี)ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ซึ)งการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษัท และผู้ ถือหุ้นตามความเหมาะสม อย่างไรก็ดี จากผลการดําเนินงานในปี 2557 ที)ผ่านมา บริษัทฯ มีผล
ประกอบการของงบเดี)ยว เป็นผลกําไรสทุธิ 286,492,204 บาท (สองร้อยแปดสิบหกล้านสี)แสนเก้าหมื)นสองพนัสองร้อยสี)บาท) 
แตย่งัคงมียอดขาดทนุสะสมที)ยงัไมไ่ด้จดัสรรคงเหลอื 1,334,182,973 บาท (หนึ)งพนัสามร้อยสามสิบสี)ล้านหนึ)งแสนแปดหมื)น
สองพนัเก้าร้อยเจ็ดสบิสามบาท) โดยมีรายละเอียดดงันี 1 

 
รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2557 ปี 2556 

 กําไร (ขาดทนุ) สทุธิ (บาท) 286,492,204 (706,902,027) 
 กําไร (ขาดทนุ) สะสม (บาท) (1,334,182,973) (1,621,533,606) 
 จํานวนหุ้นที)จําหนา่ยได้ทั 1งหมด (หุ้น) 1,638,019,003 1,267,870,661 
 อตัราในการจา่ยเงินปันผลตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) - - 
 รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั 1งสิ 1นประมาณ (บาท) - - 
 สดัสว่นการจา่ยเงินปันผลเทียบกบักําไรสทุธิ - - 

 
ดังนั 1น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติเสนอให้ที)ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผล

ประจําปี 2557 เนื)องจากบริษัทฯ มีผลขาดทนุสะสมซึ)งเป็นข้อจํากดัในการจ่ายเงินปันผล 
 
จากนั 1นประธานฯ ได้สอบถามที)ประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถามหรือมีความเห็นเกี)ยวกบัวาระนี 1หรือไม่ เมื)อ

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ)มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที)ประชมุพิจารณาอนมุตัิการงดจ่ายเงินปัน
ผลประจําปี 2557 

 
ในการนี 1 ประธานฯ ได้แจ้งให้ที)ประชุมทราบว่าวาระนี 1จะต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น

ที)มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 

มติ จาํนวนผู้ถอืหุ้น 
(ราย) 

จาํนวนเสียง 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนเสียง
ทั 0งหมดของผู้ถอืหุ้น 
ซึ�งมาประชุมและ 

ออกเสียงลงคะแนน 
เห็นด้วย 274 ราย 1,270,452,941 เสยีง 99.99037 
ไมเ่ห็นด้วย 5 ราย 122,400 เสยีง 0.00963 
งดออกเสยีง 0 ราย 0 เสยีง 00.00000 
จํานวนเสยีงทั 1งหมดของผู้ ถือหุ้นที)มาประชมุ 1,270,575,341 เสยีง  
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มติ ที)ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมตัิการงดจ่ายปันผลประจําปี 2557 ตามรายละเอียดดงักล่าวข้างต้น 
ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที)มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วาระที� 5 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที�ยงัมิได้ออกจาํหน่าย 

 
ประธานฯ  ได้มอบหมายให้ นางสาวจิรยง อนมุานราชธน  ที)ปรึกษาทางการเงินจาก บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จํากดั 

เป็นผู้ ชี 1แจงรายละเอียดในเรื)องดงักลา่วตอ่ที)ประชมุ 
 

นางสาวจิรยง อนมุานราชธน ที)ปรึกษาทางการเงินจาก บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จํากดั แจ้งตอ่ที)ประชมุวา่ ด้วยเหตุ
ที)บริษัทฯ มียอดขาดทนุสะสมตามงบการเงินประจําปีสิ 1นสดุ ณ วนัที) 31 ธันวาคม 2557 เป็นจํานวนทั 1งสิ 1น 1,334,182,973 
บาท (หนึ)งพนัสามร้อยสามสิบสี)ล้านหนึ)งแสนแปดหมื)นสองพนัเก้าร้อยเจ็ดสิบสามบาท) ดงันั 1น เพื)อเป็นการเตรียมการให้บริษัทฯ 
สามารถจ่ายเงินปันผลได้ เมื)อมีกําไรสทุธิและกระแสเงินสดเพียงพอ บริษัทฯ จําเป็นต้องโอนทนุสาํรองตามกฎหมายเพื)อชดเชย
ผลขาดทนุสะสมของบริษัทฯ และลดทนุจดทะเบียนโดยการลดมลูค่าที)ตราไว้ของหุ้นเพื)อชดเชยสว่นตํ)ากว่ามลูค่าหุ้นและผล
ขาดทนุสะสมของบริษัทฯ ตามลําดบั แต่เนื)องจากบริษัทฯ ยงัมีหุ้นที)คงเหลือจากการสํารองไว้เพื)อการใช้สิทธิของใบสําคญั
แสดงสทิธิ ที)ได้รับอนมุตัิจากที)ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั 1งที) 1/2554 เมื)อวนัที) 3 มีนาคม 2554 ซึ)งได้สิ 1นอายลุงแล้ว จึงจําเป็นที)
บริษัทฯ จะต้องลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 1,943,760 บาท (หนึ)งล้านเก้าแสนสี)หมื)นสามพนัเจ็ดร้อยหกสิบบาท) 
จากเดิมทนุจดทะเบียน จํานวน 16,382,133,790 บาท (หนึ)งหมื)นหกพนัสามร้อยแปดสิบสองล้านหนึ)งแสนสามหมื)นสามพนั
เจ็ดร้อยเก้าสิบบาท) เป็น 16,380,190,030 บาท (หนึ)งหมื)นหกพนัสามร้อยแปดสิบล้านหนึ)งแสนเก้าหมื)นสามสิบบาท) แบ่ง
ออกเป็นหุ้น จํานวน 1,638,019,003 หุ้น มูลค่าที)ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท (สิบบาท) โดยการตดัหุ้นจดทะเบียนที)ยังมิได้
ออกจําหนา่ย จํานวน 194,376 หุ้น มลูคา่ที)ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท (สบิบาท) 

 
จากนั 1นประธานฯ ได้สอบถามที)ประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถามหรือมีความเห็นเกี)ยวกบัวาระนี 1หรือไม่ เมื)อ

ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ)มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที)ประชุมพิจารณาอนมุตัิการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตดัหุ้นจดทะเบียนที)ยงัมิได้ออกจําหน่าย จํานวน 194,376 หุ้น มลูค่าที)ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท 
(สบิบาท) 

 
ในการนี 1 ประธานฯ ได้แจ้งให้ที)ประชมุทราบวา่วาระนี 1จะต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่า 3 ใน 4 ของ

จํานวนเสยีงทั 1งหมดของผู้ ถือหุ้นที)มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 
มติ ที)ประชมุพิจารณาแล้วและมีมติอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตดัหุ้นจดทะเบียนที)ยงัมิได้

ออกจําหนา่ย จํานวน 194,376 หุ้น ตามรายละเอียดดงักลา่วข้างต้น ด้วยคะแนนเสยีงเกินกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทั 1งหมด
ของผู้ ถือหุ้นที)มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติ จาํนวนผู้ถอืหุ้น 
(ราย) 

จาํนวนเสียง 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนเสียง
ทั 0งหมดของผู้ถอืหุ้น 
ซึ�งมาประชุมและ 

ออกเสียงลงคะแนน 
เห็นด้วย 275 ราย 1,270,553,901 เสยีง 99.99778 
ไมเ่ห็นด้วย 5 ราย 28,200 เสยีง 0.00222 
งดออกเสยีง 0 ราย 0 เสยีง 0.00000 
จํานวนเสยีงทั 1งหมดของผู้ ถือหุ้นที)มาประชมุ 1,270,582,101 เสยีง  

มติ จาํนวนผู้ถอืหุ้น 
(ราย) 

จาํนวนเสียง 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนเสียง
ทั 0งหมดของผู้ถอืหุ้น 
ซึ�งมาประชุมและ 

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
เห็นด้วย 278 ราย 1,268,263,401 เสยีง 99.81093 
ไมเ่ห็นด้วย 5 ราย 122,400 เสยีง 0.00963 
งดออกเสยีง 2 ราย 2,280,000 เสยีง 0.17943 
จํานวนเสยีงทั 1งหมดของผู้ ถือหุ้นที)มาประชมุ 1,270,665,801 เสยีง  
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วาระที� 6 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ�มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื�อให้สอดคล้องกับการลด
ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
 
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวจิรยง อนมุานราชธน ที)ปรึกษาทางการเงินจาก บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จํากดั 

เป็นผู้ ชี 1แจงรายละเอียดในเรื)องดงักลา่วตอ่ที)ประชมุ 
 
นางสาวจิรยง อนมุานราชธน ที)ปรึกษาทางการเงินจาก บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จํากดั แจ้งต่อที)ประชุมว่า เพื)อให้

สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ บริษัทฯ จําเป็นต้องแก้ไขเพิ)มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื)อง ทนุ
จดทะเบียน เป็นดงันี 1 

“ข้อ 4 ทนุจดทะเบียน จํานวน 16,380,190,030 บาท (หนึ)งหมื)นหกพนัสามร้อยแปดสบิล้านหนึ)งแสน 
   เก้าหมื)นสามสบิบาท)” 
 แบง่ออกเป็น  1,638,019,003 หุ้น (หนึ)งพนัหกร้อยสามสบิแปดล้านหนึ)งหมื)นเก้าพนั 
   สามหุ้น) 
 มลูคา่หุ้นละ  10 บาท (สบิบาทถ้วน) 
 

โดยแยกออกเป็น 
 

 หุ้นสามญั  1,638,019,003 หุ้น (หนึ)งพนัหกร้อยสามสบิแปดล้านหนึ)งหมื)นเก้าพนั 
  สามหุ้น) 
 หุ้นบริุมสทิธิ  - หุ้น ( - )” 
 
จากนั 1นประธานฯ ได้สอบถามที)ประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถามหรือมีความเห็นเกี)ยวกบัวาระนี 1หรือไม่ เมื)อ

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ)มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที)ประชมุพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ)มเติม
หนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื)อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ 

 
ในการนี 1 ประธานฯ ได้แจ้งให้ที)ประชมุทราบวา่ วาระนี 1จะต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของ

จํานวนเสยีงทั 1งหมดของผู้ ถือหุ้นที)มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 
มติ ที)ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมตัิการแก้ไขเพิ)มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื)อให้

สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดดงักลา่วข้างต้น ด้วยคะแนนเสยีงเกินกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวน
เสยีงทั 1งหมดของผู้ ถือหุ้นที)มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี 1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติ จาํนวนผู้ถอืหุ้น 
(ราย) 

จาํนวนเสียง 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนเสียง
ทั 0งหมดของผู้ถอืหุ้น 
ซึ�งมาประชุมและ 

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
เห็นด้วย 281 ราย 1,268,281,401 เสยีง 99.81172 
ไมเ่ห็นด้วย 5 ราย 122,400 เสยีง 0.00963 
งดออกเสยีง 1 ราย 2,270,000 เสยีง 0.17865 
จํานวนเสยีงทั 1งหมดของผู้ ถือหุ้นที)มาประชมุ  1,270,673,801 เสยีง  
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วาระที� 7 พิจารณาอนุมัติการโอนทุนสาํรองตามกฎหมายเพื�อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ 
 
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวจิรยง อนมุานราชธน ที)ปรึกษาทางการเงินจาก บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จํากดั 

เป็นผู้ ชี 1แจงรายละเอียดในเรื)องดงักลา่วตอ่ที)ประชมุ 
 
นางสาวจิรยง อนมุานราชธน ที)ปรึกษาทางการเงินจาก บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จํากดั แจ้งต่อที)ประชุมว่า เพื)อเป็น

การเตรียมการให้บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลได้ เมื)อมีกําไรสทุธิและกระแสเงินสดเพียงพอ บริษัทฯ จําเป็นต้องโอนทุน
สาํรองตามกฎหมายของบริษัทฯ จํานวน 77,227,512 บาท (เจ็ดสบิเจ็ดล้านสองแสนสองหมื)นเจ็ดพนัห้าร้อยสิบสองบาท) เพื)อ
ชดเชยผลขาดทนุสะสมของบริษัทฯ โดยภายหลงัการโอนทนุสํารองตามกฎหมายเพื)อชดเชยผลขาดทนุสะสมดงักลา่ว บริษัทฯ 
จะคงเหลือผลขาดทนุสะสม จํานวน 1,256,955,461 บาท (หนึ)งพนัสองร้อยห้าสิบหกล้านเก้าแสนห้าหมื)นห้าพนัสี)ร้อยหกสิบ
เอ็ดบาท) คํานวณจากงบการเงิน สําหรับปีสิ 1นสดุ ณ วนัที) 31 ธันวาคม 2557 ทั 1งนี 1 บริษัทฯ ไม่มีทนุสํารองอื)นใดนอกจากทนุ
สาํรองตามกฎหมาย 

 
จากนั 1นประธานฯ ได้สอบถามที)ประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถามหรือมีความเห็นเกี)ยวกบัวาระนี 1หรือไม่ เมื)อ

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ)มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที)ประชมุพิจารณาอนมุตัิการโอนทนุสาํรอง
ตามกฎหมาย จํานวน 77,227,512 บาท (เจ็ดสิบเจ็ดล้านสองแสนสองหมื)นเจ็ดพนัห้าร้อยสิบสองบาท) เพื)อชดเชยผลขาดทนุ
สะสมของบริษัทฯ 

 
ในการนี 1 ประธานฯ ได้แจ้งให้ที)ประชมุทราบวา่ วาระนี 1จะต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ)ง

มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 
มติ ที)ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมตัิการโอนทุนสํารองตามกฎหมายเพื)อชดเชยผลขาดทุนสะสมของ

บริษัทฯ ตามรายละเอียดดงักลา่วข้างต้น ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที)มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วาระที� 8  พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการลดมูลค่าที�ตราไว้ของหุ้น จากเดิมมูลค่าที�

ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท เป็นมูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 4.75 บาท เพื�อชดเชยส่วนตํ�ากว่ามูลค่าหุ้นและ 
ผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ 
 
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวจิรยง อนมุานราชธน ที)ปรึกษาทางการเงินจาก บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จํากดั 

เป็นผู้ ชี 1แจงรายละเอียดในเรื)องดงักลา่วตอ่ที)ประชมุ 
 
นางสาวจิรยง อนุมานราชธน ที)ปรึกษาทางการเงินจาก บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จํากัด แจ้งต่อที)ประชุมว่า 

เนื)องจากที)ประชุมได้อนมุตัิการโอนทนุสํารองตามกฎหมายเพื)อชดเชยผลขาดทนุสะสมของบริษัทฯ ในวาระที) 7 แล้ว บริษัทฯ 
จะยงัคงมีผลขาดทนุสะสมคงเหลืออยู่ภายหลงัจากการโอนทนุสํารองตามกฎหมายเพื)อชดเชยผลขาดทนุสะสมของบริษัทฯ 
จํานวน 1,256,955,461 บาท (หนึ)งพนัสองร้อยห้าสิบหกล้านเก้าแสนห้าหมื)นห้าพนัสี)ร้อยหกสิบเอ็ดบาท) และ ณ วนัที) 31 
ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีสว่นตํ)ากว่ามลูค่าหุ้น จํานวน 7,337,813,974 บาท (เจ็ดพนัสามร้อยสามสิบเจ็ดล้านแปดแสนหนึ)ง
หมื)นสามพนัเก้าร้อยเจ็ดสิบสี)บาท) ดงันั 1น เพื)อเป็นการเตรียมการให้บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลได้ เมื)อมีกําไรสทุธิและ
กระแสเงินสดเพียงพอ บริษัทฯ จําเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนและทนุชําระแล้วของบริษัทฯ จํานวน 8,599,599,765.75 บาท 

มติ จาํนวนผู้ถอืหุ้น 
(ราย) 

จาํนวนเสียง 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนเสียง
ทั 0งหมดของผู้ถอืหุ้น 
ซึ�งมาประชุมและ 

ออกเสียงลงคะแนน 
เห็นด้วย 280 ราย 1,268,241,401 เสยีง 99.80857 
ไมเ่ห็นด้วย 5 ราย 122,400 เสยีง 0.00963 
งดออกเสยีง 2 ราย 2,310,000 เสยีง 0.18179 
จํานวนเสยีงทั 1งหมดของผู้ ถือหุ้นที)มาประชมุ 1,270,673,801 เสยีง  
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(แปดพนัห้าร้อยเก้าสบิเก้าล้านห้าแสนเก้าหมื)นเก้าพนัเจ็ดร้อยหกสบิห้าบาทเจ็ดสบิห้าสตางค์) จากเดิมทนุจดทะเบียนและทนุ
ชําระแล้ว จํานวน 16,380,190,030 บาท (หนึ)งหมื)นหกพันสามร้อยแปดสิบล้านหนึ)งแสนเก้าหมื)นสามสิบบาท) เป็น 
7,780,590,264.25 บาท (เจ็ดพนัเจ็ดร้อยแปดสบิล้านห้าแสนเก้าหมื)นสองร้อยหกสบิสี)บาทยี)สบิห้าสตางค์) โดยการลดมลูค่าที)
ตราไว้ของหุ้น จากเดิมมูลค่าที)ตราไว้หุ้ นละ 10.00 บาท (สิบบาท) เป็นมูลค่าที)ตราไว้หุ้ นละ 4.75 บาท (สี)บาทเจ็ดสิบห้า
สตางค์) เพื)อชดเชยสว่นตํ)ากวา่มลูคา่หุ้นของบริษัทฯ และผลขาดทนุสะสมของบริษัทฯ ตามลาํดบั 

 
ทั 1งนี 1 การลดทนุจดทะเบียนโดยการลดมลูคา่ที)ตราไว้ของหุ้นดงักลา่ว มิได้ทําให้จํานวนหุ้นเปลี)ยนแปลงไปจากเดิม 

และภายหลังการดําเนินการดังกล่าว บริษัทฯ จะไม่มีผลขาดทุนสะสม และจะมีส่วนเกินทุนจากการลดทุนจํานวน 
4,830,330.75 บาท (สี)ล้านแปดแสนสามหมื)นสามร้อยสามสิบบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) ซึ)งคณะกรรมการมีมติเสนอให้จ่ายคืน
สว่นเกินทนุจากการลดทนุดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุรายตามสดัสว่นการถือหุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.002948 บาท (ศนูย์จุดศนูย์
ศนูย์สองเก้าสี)แปดบาท) โดยให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บคุคลที)คณะกรรมการบริษัท 
หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอํานาจกําหนดวันกําหนดรายชื)อผู้ ถือหุ้นที)มีสิทธิรับคืนส่วนเกินทุน และวันปิด
สมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นต่อไป 

 
จากนั 1น นางสาวจิรยง อนุมานราชธน ที)ปรึกษาทางการเงินจาก บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จํากดั ได้ชี 1แจงข้อมูล

ประกอบการพิจารณาเรื)องการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการลดมลูค่าที)ตราไว้ของหุ้น จากเดิมมลูค่าที)ตราไว้หุ้นละ 
10.00 บาท (สิบบาท) เป็นมลูค่าที)ตราไว้หุ้นละ 4.75 บาท (สี)บาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) เพื)อชดเชยสว่นตํ)ากว่ามลูค่าหุ้นและผล
ขาดทนุสะสมของบริษัทฯ ตอ่ที)ประชมุ ดงันี 1 

 

(หน่วย :บาท) ณ 31 ธันวาคม 2557 
หลังการลดทุน 

โดยการลดมูลค่าที�ตราไว้ 
จาก 10 บาท เป็น 4.75 บาท 

ทนุจดทะเบียน 16,382,133,790 7,780,590,264.25 
ทนุที)ออกและชําระแล้ว 16,380,190,030 7,780,590,264.25 
สว่นตํ)ากวา่มลูคา่หุ้น (7,337,813,974) - 
สว่นเกินทนุจากการลดทนุ - 4,830,330.75 
กําไร (ขาดทนุ) สะสม   
   จดัสรรแล้ว – สาํรองตามกฎหมาย 77,227,512 - 
   ขาดทนุสะสม (1,334,182,973) - 
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้นของบริษัท 7,785,420,595 7,785,420,595 

 
นอกจากนี 1 นางสาวจิรยง อนมุานราชธน ที)ปรึกษาทางการเงินจาก บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จํากดั ได้เสนอต่อที)

ประชุมให้พิจารณาอนุมตัิการมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที)
คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอํานาจในการดําเนินการใดๆ อนัจําเป็นและเกี)ยวเนื)องกบั
การลดทนุจดทะเบียนและทนุชําระแล้วของบริษัทฯ และการจ่ายคืนสว่นเกินทนุจากการลดทนุดงักลา่ว และ/หรือ ดําเนินการ
ใดๆ กบัหนว่ยงานราชการ หรือหนว่ยงานอื)นใดที)เกี)ยวข้อง และให้มีอํานาจแตง่ตั 1งผู้ รับมอบอํานาจช่วงให้กระทําการดงักลา่วได้ 

 
มีผู้ ถือหุ้นสอบถาม โดยมีสาระสาํคญัสรุปได้ดงันี 1  
 
• นายสุวิทย์  เลาหะพลวัฒนา  :  กรณีการลดทนุจดทะเบียนหลงัจากสิ 1นสดุขั 1นตอนแล้ว  มีผลกระทบต่อมลูค่า

หุ้นตามบญัชีด้วยหรือไม ่ และในขั 1นตอนการขออนมุตัิจากเจ้าหนี 1  กรณีมีเจ้าหนี 1ไม่อนมุตัิ จะสามารถดําเนินการ
ต่อได้หรือไม่  และหากเป็นบริษัทที)ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยจะดําเนินการลดทนุจด
ทะเบียนต้องขออนมุตัิจากเจ้าหนี 1ด้วยหรือไม ่
 
นางสาวจิรยง อนุมานราชธน  :  การลดทนุจดทะเบียนไม่มีผลกระทบต่อมลูค่าหุ้นตามบญัชี  และจํานวน
หุ้นไม่มีการเปลี&ยนแปลง จะเปลี&ยนแต่ราคาพาร์ ซึ&งเป็นการจัดการโครงสร้างภายใน ส่วนในกรณีไม่ได้รับ
อนมุตัิจากเจ้าหนี $ บริษัทฯ อาจดําเนินการคืนเงินกู้ ให้กบัเจ้าหนี $ได้ แต่หากไม่สามารถคืนเงินกู้ ให้กบัเจ้าหนี $ได้ 
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บริษัทฯ จะต้องขออนมุตัิจากที&ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื&อขอยกเลกิรายการการลดทนุจดทะเบียน และสาํหรับบริษัทที&
ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยการทํารายการลดทนุจดทะเบียนจะต้องขออนมุตัิจาก
เจ้าหนี $ด้วยเช่นกนั เนื&องจากเจ้าหนี $ถือเป็นผู้ ที&มีสทิธิบนกระแสเงินสดของบริษัท 
 

• นายสุวิทย์  เลาหะพลวัฒนา  :  การลดทุนจดทะเบียนจะมีผลต่อการจัดตั 1งกองทรัสต์เพื)อการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์ (“REIT”)   หรือไม ่
 
นางสาวจิรยง อนุมานราชธน  :  การลดทนุจดทะเบียนไม่เป็นประเด็นแต่อย่างใดต่อการจดัตั $งกองทรัสต์
เพื)อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ (“REIT”) ซึ)งเป็นการจดัการทางการเงิน (Financing) โดยการใช้สนิทรัพย์ที&มี
อยูใ่ห้เกิดประโยชน์สงูสดุ 
 

• นายสุวิทย์  เลาหะพลวัฒนา  :  กรณีการลดทนุจดทะเบียน  ที)จะตดัหุ้นที)จดทะเบียนและเพิ)มทนุไปแล้ว  
แตไ่มม่ีการจําหนา่ย  จําเป็นต้องขออนมุตัิจากเจ้าหนี 1หรือไม ่  
 
นางสาวจิรยง อนุมานราชธน  :  กรณีเป็นการตดัทนุที&ยงัไม่ได้เรียกชําระ ไม่ต้องขออนมุตัิจากเจ้าหนี $แต่
ประการใด แต่กรณีที&ต้องทําการลดราคาพาร์ และล้างขาดทุนสะสม ต้องขออนุมัติจากเจ้าหนี $  สําหรับ
รายละเอียดการดําเนินงานได้แสดงไว้ในหนงัสอืบอกกลา่วเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นซึ&งได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นในครั $งนี $
แล้ว 

 
จากนั 1นประธานฯ ได้สอบถามที)ประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถามหรือมีความเห็นเกี)ยวกบัวาระนี 1หรือไม่ เมื)อ

ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ)มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที)ประชุมพิจารณาอนุมตัิการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ โดยการลดมลูค่าที)ตราไว้ของหุ้น จากเดิมมลูค่าที)ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท (สิบบาท) เป็นมลูค่าที)ตราไว้
หุ้นละ 4.75 บาท (สี)บาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) เพื)อชดเชยส่วนตํ)ากว่ามูลค่าหุ้นและผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ การจ่ายคืน
สว่นเกินทนุจากการลดทนุดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุรายตามสดัสว่นการถือหุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.002948 บาท (ศนูย์จุดศนูย์
ศนูย์สองเก้าสี)แปดบาท) และการมอบอํานาจตามที)เสนอ 

 
ในการนี 1 ประธานฯ ได้แจ้งให้ที)ประชมุทราบวา่วาระนี 1จะต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่า 3 ใน 4 ของ

จํานวนเสยีงทั 1งหมดของผู้ ถือหุ้นที)มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 
มติ ที)ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการลดมลูค่าที)ตราไว้ของหุ้น 

จากเดิมมลูคา่ที)ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท (สิบบาท) เป็นมลูค่าที)ตราไว้หุ้นละ 4.75 บาท (สี)บาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) เพื)อชดเชย
สว่นตํ)ากวา่มลูคา่หุ้นและผลขาดทนุสะสมของบริษัทฯ การจ่ายคืนสว่นเกินทนุจากการลดทนุดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุรายตาม
สดัสว่นการถือหุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.002948 บาท (ศนูย์จดุศนูย์ศนูย์สองเก้าสี)แปดบาท) และการมอบอํานาจตามรายละเอียด
ดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั 1งหมดของผู้ ถือหุ้นที)มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติ จาํนวนผู้ถอืหุ้น 
(ราย) 

จาํนวนเสียง 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนเสียง
ทั 0งหมดของผู้ถอืหุ้น 
ซึ�งมาประชุมและ 

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
เห็นด้วย 280 ราย 1,268,241,401 เสยีง 99.80857 
ไมเ่ห็นด้วย 5 ราย 122,400 เสยีง 0.00963 
งดออกเสยีง 2 ราย 2,310,000 เสยีง 0.18179 
จํานวนเสยีงทั 1งหมดของผู้ ถือหุ้นที)มาประชมุ 1,270,673,801 เสยีง  
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วาระที� 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ�มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื�อให้สอดคล้องกับการ 
ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
 
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวจิรยง อนมุานราชธน ที)ปรึกษาทางการเงินจาก บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จํากดั 

เป็นผู้ ชี 1แจงรายละเอียดในเรื)องดงักลา่วตอ่ที)ประชมุ 
 
นางสาวจิรยง อนมุานราชธน ที)ปรึกษาทางการเงินจาก บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จํากดั แจ้งต่อที)ประชุมว่า เพื)อให้

สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ บริษัทฯ จําเป็นต้องแก้ไขเพิ)มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื)อง 
ทนุจดทะเบียน เป็นดงันี 1 

 
“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน จํานวน 7,780,590,264.25 บาท (เจ็ดพนัเจ็ดร้อยแปดสิบล้านห้าแสนเก้าหมื)น

   สองร้อยหกสบิสี)บาทยี)สบิห้าสตางค์) 
 แบง่ออกเป็น  1,638,019,003 หุ้น (หนึ)งพนัหกร้อยสามสบิแปดล้านหนึ)งหมื)นเก้า 
     พนัสามหุ้น) 
 มลูคา่หุ้นละ  4.75 บาท (สี)บาทเจ็ดสบิห้าสตางค์) 
 

โดยแยกออกเป็น 
 

 หุ้นสามญั  1,638,019,003 หุ้น (หนึ)งพนัหกร้อยสามสบิแปดล้านหนึ)งหมื)นเก้า 
     พนัสามหุ้น) 
 หุ้นบริุมสทิธิ  - หุ้น ( - )” 
 
จากนั 1นประธานฯ ได้สอบถามที)ประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถามหรือมีความเห็นเกี)ยวกบัวาระนี 1หรือไม่ เมื)อ

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ)มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที)ประชมุพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ)มเติม
หนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื)อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ 

 
ในการนี 1 ประธานฯ ได้แจ้งให้ที)ประชมุทราบวา่ วาระนี 1จะต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของ

จํานวนเสยีงทั 1งหมดของผู้ ถือหุ้นที)มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 
มติ ที)ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมตัิการแก้ไขเพิ)มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื)อให้

สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดดงักลา่วข้างต้น ด้วยคะแนนเสยีงเกินกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวน
เสยีงทั 1งหมดของผู้ ถือหุ้นที)มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติ จาํนวนผู้ถอืหุ้น 
(ราย) 

จาํนวนเสียง 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนเสียง
ทั 0งหมดของผู้ถอืหุ้น 
ซึ�งมาประชุมและ 

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
เห็นด้วย 282 ราย 1,268,281,474 เสยีง 99.81172 
ไมเ่ห็นด้วย 5 ราย 122,400 เสยีง 0.00963 
งดออกเสยีง 1 ราย 2,270,000 เสยีง 0.17865 
จํานวนเสยีงทั 1งหมดของผู้ ถือหุ้นที)มาประชมุ 1,270,673,874 เสยีง  
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วาระที� 10 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั 0งกรรมการแทนกรรมการที�ต้องพ้นจากตาํแหน่งตามวาระ ประจาํปี 2558 
 
ประธานฯ ได้แถลงต่อที)ประชุมว่า เพื)อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 

2535 และตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อที) 17 ซึ)งกําหนดให้ กรรมการต้องออกจากตําแหนง่จํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการ
ที)มีอยูท่ั 1งหมด ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีทกุครั 1ง โดยให้กรรมการที)อยู่ในตําแหน่งนานที)สดุเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง 
โดยกรรมการที)พ้นจากตําแหนง่อาจได้รับเลือกตั 1งเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ได้ ซึ)งในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีครั 1งนี 1มี
กรรมการซึ)งครบกําหนดต้องออกจากตําแหนง่ตามวาระ จํานวน 3 ทา่น ได้แก่ (1) นายชายน้อย เผื)อนโกสมุ กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ (2) นายอดุม พวัสกุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และ (3) นายฐาปน สิริวฒันภกัดี 
กรรมการ 

 
และเพื)อให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลและเพื)อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้อย่างเป็นอิสระ ประธานฯ ได้

เชิญกรรมการที)ต้องพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ทั 1ง 3 ท่าน ออกจากห้องประชุม จากนั 1น ประธานฯ ได้ชี 1แจงต่อที)ประชุมว่า
คณะกรรมการบริษัทซึ)งไม่รวมกรรมการที)ได้รับการเสนอชื)อเพื)อพิจารณาเลือกตั 1งเป็นกรรมการแทนกรรมการที)ต้องพ้นจาก
ตําแหน่งตามวาระ ซึ)งถือเป็นกรรมการที)มีส่วนได้เสียในวาระนี 1 ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการ
พิจารณาคา่ตอบแทนและสรรหา ซึ)งไมร่วมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาที)มีสว่นได้เสีย เห็นควรเสนอให้ที)ประชุม
พิจารณาอนมุตัิการเลือกตั 1งกรรมการแทนกรรมการที)ต้องพ้นจากตําแหน่งตามวาระกลบัเข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการสืบ
ตอ่ไปอีกวาระหนึ)ง และดํารงตําแหนง่ในคณะกรรมการชดุยอ่ยเช่นเดิม จํานวน 3 ทา่น ได้แก ่

 
1. นายชายน้อย เผื)อนโกสมุ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายอดุม พวัสกลุ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
3. นายฐาปน สริิวฒันภกัดี กรรมการ 
 
ทั 1งนี 1 เนื)องจากเห็นว่าบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้ ที)มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม

พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด และไม่มีลกัษณะต้องห้ามแต่งตั 1งให้เป็นกรรมการบริษัทของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และทางการที)เกี)ยวข้อง โดยประวตัิย่อและข้อมลูที)เกี)ยวข้องของผู้ ที)ได้รับการเสนอชื)อ
เป็นกรรมการ ปรากฏตามประวตัิของกรรมการ ซึ)งได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืบอกกลา่วเรียกประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครั 1ง
นี 1แล้ว 

 
จากนั 1นประธานฯ ได้สอบถามที)ประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถามหรือมีความเห็นเกี)ยวกบัวาระนี 1หรือไม่ เมื)อ

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ)มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที)ประชุมพิจารณาเลือกตั 1งกรรมการแทน
กรรมที)ต้องพ้นจากตําแหนง่ตามวาระ เป็นรายบคุคล เพื)อความโปร่งใสในการลงคะแนน และเพื)อให้เป็นไปตามหลกัการกํากบั
ดแูลกิจการที)ดี 

 
ในการนี 1 ประธานฯ ได้แจ้งให้ที)ประชมุทราบวา่ วาระนี 1จะต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ)ง

มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 
มติ ที)ประชมุพิจารณาแล้วและมีมติอนมุตัิเลอืกตั 1งกรรมการที)พ้นจากตําแหนง่ตามวาระทั 1ง 3 ทา่น กลบัเข้าดํารง

ตําแหนง่เป็นกรรมการสบืตอ่ไปอีกวาระหนึ)ง และดํารงตําแหนง่ในคณะกรรมการชดุยอ่ยเช่นเดิม ตามที)เสนอ โดยลงมติเลอืกตั 1ง
กรรมการเป็นรายบคุคล ด้วยคะแนนเสยีงดงันี 1 
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1. นายชายน้อย เผื�อนโกสุม ตาํแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
ที)ประชมุได้มีมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที)มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน อนมุตัิให้เลอืกกลบัเข้า

ดํารงตําแหนง่กรรมการของบริษัท ซึ)งดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ)ง ด้วยคะแนน
เสยีง ดงันี 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
2.  นายอุดม พัวสกุล ตาํแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
ที)ประชมุได้มีมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที)มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน อนมุตัิให้เลอืกกลบัเข้า

ดํารงตําแหนง่กรรมการของบริษัท ซึ)งดํารงตําแหนง่กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ)ง ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  คุณฐาปน สิริวัฒนภกัด ี ตาํแหน่ง กรรมการ 
ที)ประชมุได้มีมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที)มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน อนมุตัิให้เลอืกกลบัเข้า

ดํารงตําแหนง่กรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ)ง ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนั 1น ประธานฯ ได้เชิญกรรมการทั 1ง 3 ทา่น กลบัเข้าสูห้่องประชมุ 
 
วาระที� 11 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจาํปี 2558 
  

ประธานฯ ได้แถลงต่อที)ประชุมว่า เพื)อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 
2535 ซึ)งกําหนดให้ที)ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและสรรหา
ได้เสนออตัราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยพิจารณาถึงผลประกอบการของบริษัทฯ ความเหมาะสมกับขอบเขต
หน้าที)และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด และผลการปฏิบตัิงานในสภาวะการณ์ปัจจุบนั ประสบการณ์ ความรู้ 
และความสามารถของกรรมการ รวมทั 1งได้เปรียบเทียบข้อมลูอ้างอิงกบับริษัทอื)นที)อยู่ในอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั เพื)อให้

มติ จาํนวนผู้ถอืหุ้น  
(ราย) 

จาํนวนเสียง 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนเสียง
ทั 0งหมดของผู้ถอืหุ้น 
ซึ�งมาประชุมและ 

ออกเสียงลงคะแนน 
เห็นด้วย 285 ราย 1,270,655,675 เสยีง 99.99857 
ไมเ่ห็นด้วย 4 ราย 18,200 เสยีง 0.00143 
งดออกเสยีง 0 ราย 0 เสยีง 0.00000 
จํานวนเสยีงทั 1งหมดของผู้ ถือหุ้นที)มาประชมุ 1,270,673,875 เสยีง  

มติ จาํนวนผู้ถอืหุ้น  
(ราย) 

จาํนวนเสียง 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนเสียง
ทั 0งหมดของผู้ถอืหุ้น 
ซึ�งมาประชุมและ 

ออกเสียงลงคะแนน 
เห็นด้วย 284 ราย 1,270,551,475 เสยีง 99.99037 
ไมเ่ห็นด้วย 5 ราย 122,400 เสยีง 0.00963 
งดออกเสยีง 0 ราย 0 เสยีง 0.00000 
จํานวนเสยีงทั 1งหมดของผู้ ถือหุ้นที)มาประชมุ 1,270,673,875 เสยีง  

มติ จาํนวนผู้ถอืหุ้น  
(ราย) 

จาํนวนเสียง 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนเสียง
ทั 0งหมดของผู้ถอืหุ้น 
ซึ�งมาประชุมและ 

ออกเสียงลงคะแนน 
เห็นด้วย 277 ราย 1,228,072,975 เสยีง 96.64738 
ไมเ่ห็นด้วย 12 ราย 42,600,900 เสยีง 3.35262 
งดออกเสยีง 0 ราย 0 เสยีง 0.00000 
จํานวนเสยีงทั 1งหมดของผู้ ถือหุ้นที)มาประชมุ 1,270,673,875 เสยีง  
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คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนําเสนอให้ที)ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการจ่ายค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2558 รวมทั 1งค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) ในวงเงินไม่เกิน 7,000,000 
บาท(เจ็ดล้านบาท) โดยในปี 2557 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ รวมเป็นเงินจํานวนทั 1งสิ 1น 4,166,000 บาท (สี)ล้าน
หนึ)งแสนหกหมื)นหกพนับาท) 

 
จากนั 1น ประธานฯ ได้เสนอต่อที)ประชุมให้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 

ประจําปี 2558 โดยมีรายละเอียดตามที)ระบใุนหนงัสอืบอกกลา่วเรียกประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครั 1งนี 1 สรุปได้ดงันี 1 
 

 ประธาน สมาชิก 
หนว่ย : บาท/บคุคล คา่เบี 1ยประชมุ คา่ตอบแทน 

รายเดือน 
คา่เบี 1ยประชมุ 

 
คา่ตอบ 

แทนรายเดือน 
คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท  25,000 20,000 20,000 10,000 
คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริหาร  - 25,000 - 20,000* 
คา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ  - 40,000 - 30,000 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและ
สรรหา 

22,000 - 18,000 - 

หมายเหต ุ * ไมร่วมกรรมการบริหารซึ)งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ 
 

จากนั 1นประธานฯ ได้สอบถามที)ประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถามหรือมีความเห็นเกี)ยวกบัวาระนี 1หรือไม่ เมื)อ
ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ)มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที)ประชุมพิจารณากําหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษัท ประจําปี 2558  

 
ในการนี 1 ประธานฯ ได้แจ้งให้ที)ประชมุทราบวา่ วาระนี 1จะต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของ

จํานวนเสยีงทั 1งหมดของผู้ ถือหุ้นที)มาประชมุ 
 

มติ ที)ประชมุพิจารณาแล้วและมีมติอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท ประจําปี 2558 ด้วยคะแนนเสยีงเกินกวา่ 
2 ใน 3 ของจํานวนเสยีงทั 1งหมดของผู้ ถือหุ้นที)มาประชมุ ดงันี 1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
วาระที� 12 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั 0งและกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจาํปี 2558 

 
ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายชายน้อย เผื)อนโกสมุ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ดําเนินการประชมุในวาระนี 1 
 

นายชายน้อย เผื)อนโกสมุ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แถลงตอ่ที)ประชมุวา่ เพื)อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แหง่
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 41 ซึ)งกําหนดให้ที)ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจําปีแต่งตั 1งผู้สอบบญัชี และกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที)ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการแต่งตั 1งผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ)งจาก
บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ โดยมีผู้สอบบญัชีดงัตอ่ไปนี 1 

 

มติ จาํนวนผู้ถอืหุ้น  
(ราย) 

จาํนวนเสียง 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนเสียง
ทั 0งหมดของผู้ถอืหุ้น 

ซึ�งมาประชุม 
เห็นด้วย 268 ราย 1,270,255,675 เสยีง 99.96709 
ไมเ่ห็นด้วย 4 ราย 18,200 เสยีง 0.00143 
งดออกเสยีง 17 ราย 400,000 เสยีง 0.03148 
จํานวนเสยีงทั 1งหมดของผู้ ถือหุ้นที)มาประชมุ 1,270,673,875 เสยีง  
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1. นายนิรันดร์ ลลีาเมธวฒัน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที) 2316 หรือ 
2. นางวิไล บรูณกิตติโสภณ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที) 3920 หรือ 
3. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที) 4439 หรือ 
4. นางสาววิภาวรรณ ปัทวนัวิเวก ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที) 4795 
 

โดยให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ)งมีอํานาจตรวจสอบ ทํา และลงนามในรายงานการสอบบญัชี โดยในการพิจารณา
แต่งตั 1ง คณะกรรมการได้พิจารณาถึงความพร้อม ขอบเขตการให้บริการ อตัราค่าสอบบญัชี ประกอบกับประสบการณ์ของ
ผู้สอบบญัชี และมีความเป็นอิสระไมม่ีความสมัพนัธ์ และไมม่ีสว่นได้เสยีกบับริษัทฯ บริษัทยอ่ย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้ ที)เกี)ยวข้องกบับคุคลดงักลา่ว กระบวนการสอบบญัชี รวมทั 1งความตอ่เนื)องในการตรวจสอบ โดยผู้สอบบญัชีทั 1ง 4 ราย ข้างต้น 
เป็นผู้มีคณุสมบตัิตามที)สํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด โดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย 
สอบบญัชี จํากดั ได้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยติดตอ่กนัมาแล้ว 9 ปี และไมม่ีความสมัพนัธ์และสว่นได้เสียกบั
บริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ที)เกี)ยวข้องกับบุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการ
ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 

 
ทั 1งนี 1 นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส เป็นผู้ลงนามในรายงานการสอบบญัชีประจําปี 2555 - 2557 และ ปี 2552 นาย

นิรันดร์ ลีลาเมธวฒัน์ เป็นผู้ลงนามในรายงานการสอบบญัชีประจําปี 2553 – 2554 นางสาววิภาวรรณ ปัทวนัวิเวก เคยได้รับการ
เสนอชื)อเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ในปี 2556 – 2557 และนางวิไล บรูณกิตติโสภณ ได้รับการเสนอชื)อเป็นผู้สอบบญัชีของ
บริษัทฯ ในปีนี 1เป็นปีแรก 

 
นอกจากนั 1น นายชายน้อย เผื)อนโกสมุ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้เสนอต่อที)ประชุมให้พิจารณาอนมุตัิการ

กําหนดคา่สอบบญัชีของบริษัทฯ รวมทั 1งสิ 1นไมเ่กิน 1,050,000 บาท (หนึ)งล้านห้าหมื)นบาท) ประกอบด้วย 
 
- คา่ตรวจสอบงบการเงินประจําปีของบริษัทฯ 390,000 บาท 
- คา่สอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ 660,000 บาท 
 รวมทั 1งสิ 1น 1,050,000 บาท 
 
ทั 1งนี 1 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าสอบบัญชีประจําปี 2555 ถึงปี 2557 ให้แก่ผู้ สอบบัญชีจากบริษัท  

เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั สําหรับการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายละเอียด
ดงันี 1 

หนว่ย : บาท 
รายการ 2557 2556 2555 

คา่สอบบญัชีของบริษัทฯ  980,000 900,000 900,000 
คา่สอบบญัชีของบริษัทยอ่ย 2,720,000 2,800,000 3,100,000 
คา่บริการ IFRS Convergence - - 390,000 
คา่ใช้จ่ายอื)นๆ - - 85,550 
รวมคา่สอบบญัชีและบริการอื)น 3,700,000 3,700,000 4,475,550 

 
นอกจากนี 1 ยังมีค่าบริการอื)นๆ ที)บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายให้กับบริษัทในเครือของ บริษัท เคพีเอ็มจี  

ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั ดงันี 1 
หนว่ย : บาท 

ชื)อผู้ให้บริการ 2557 2556 2555 
บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย ที)ปรึกษาธุรกิจ จํากดั - - 363,800 

 
หมายเหต ุ: บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย ที)ปรึกษาธุรกิจ จํากดั เป็นคนละนิติบคุคลกบับริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบ

บญัชี จํากดั และขอบเขตงานที)ให้คําปรึกษาดงักลา่วไมซ่ํ 1าซ้อนกบังานด้านการสอบบญัชี 
 
จากนั 1นประธานฯ ได้สอบถามที)ประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถามหรือมีความเห็นเกี)ยวกบัวาระนี 1หรือไม่ เมื)อ

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ)มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที)ประชุมพิจารณาอนมุตัิการแต่งตั 1งและ
การกําหนดคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี ประจําปี 2558 
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ในการนี 1 ประธานฯ ได้แจ้งให้ที)ประชุมทราบว่า วาระนี 1จะต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น

ที)มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 

มติ ที)ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนมุตัิการแต่งตั 1งและกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีประจําปี 2558 
ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที)มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วาระที� 13  พิจารณาเรื�องอื�นๆ (ถ้ามี) 

 
ประธานฯ ได้สอบถามที)ประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถาม หรือมีความเห็นอื)นหรือไม ่
 
มีผู้ ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น  โดยมีสาระสาํคญัสรุปได้ดงันี 1  
 

• นางสาวภาษิกร เชื 0อบุญชัย  (สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) : สอบถามการเข้าร่วมโครงการการ
ตอ่ต้านการทจุริตและคอร์รัปชั)น (CAC)  และนโยบายการบริหารภายในเกี)ยวกบัการต่อต้านการทจุริต
และคอร์รัปชั)นภายในองค์กร 
 
นายวันชัย  ศารทูลทัต  : ทางคณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาในเรื)องการตอ่ต้านการทจุริตและ
คอร์รัปชั)น โดยได้มีการวางกฎเกณฑ์ และระเบียบในการปฏิบตัิงานไว้แล้ว 
 
นายธนพล  ศิริธนชัย  : คณะกรรมการบริษัทได้มีการหารือเรื)องการป้องกนักนั ตอ่ต้านการทจุริตและ
คอร์รัปชั)น  โดยมีการกําหนดมาตรการภายในบริษัท มีการแตง่ตั 1งคณะกรรมการบริหารความเสี)ยง และ
กระบวนการตรวจสอบภายในองค์กรอยา่งเคร่งครัด สว่นของความร่วมมือกบัองค์กรภายนอก บริษัทฯ ก็
ได้ให้ความสาํคญัโดยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสภาหอการค้าไทย ซึ)งถือเป็นองค์กรหนึ)งที)ให้ความสาํคญัใน
การมีนโยบายเรื)องการป้องกนัตอ่ต้านการทจุริตอยา่งชดัเจน 
 

• นายบุญรักษ์  สกุลสถาพร  :  บริษัทฯ สามารถทํากําไรในปีที)ผ่านมาจํานวน 305 ล้านบาท  มีกําไร
จากการขายทรัพย์สนิที)ไมก่่อให้เกิดรายได้ (Non – Core Assets)  โดยหกัภาษีประมาณ 260 ล้านบาท   
หากวิเคราะห์ในเบื 1องต้น บริษัทฯ จะมีกําไรประมาณ 40 กว่าล้านบาท ใช่หรือไม่  และในปี 2558 หาก
บริษัทฯ ไม่สามารถทําการขายทรัพย์สินที)ไม่ก่อให้เกิดรายได้  จะกระทบต่อกําไรหรือไม่  และการเปิด
โครงการที)อยูอ่าศยัใหมห่ลายโครงการจะสามารถช่วยผลกําไรได้มากน้อยอยา่งไร 
 
นายสมบูรณ์  วศินชัชวาล  : เนื)องจากบริษัทฯ มีผลขาดทนุจากการตั 1งค่าเผื)อสํารองสินทรัพย์ด้อยค่า
จํานวนประมาณ 162 ล้านบาท หากหกัในส่วนนี 1ออกไป บริษัทฯ จะมีกําไรจากการดําเนินงานสทุธิ
ประมาณ 208 ล้านบาท สาํหรับในปี 2558 บริษัทฯ ตั 1งเป้ารายได้ไว้ที) 8,238  ล้านบาท หากเป็นไปตาม
เป้าหมายที)วางไว้ การขายทรัพย์สนิที)ไมก่่อให้เกิดรายได้จะไมม่ีผลกระทบตอ่ผลกําไรมากนกั 
 
นายธนพล  ศิริธนชัย  : ได้กลา่วเสริมวา่สาํหรับในสว่นของนโยบาย บริษัทฯ จะรักษาระดบัของอตัรา
กําไรขั 1นต้น (GP) ของธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทที)อยู่อาศยัให้อยู่ที)32% - 35% เช่นเดียวกบั
ธุรกิจที)อยูใ่นอตุสาหกรรมเดียวกนั และมีอตัรากําไรสทุธิประมาณ 12 – 15% 
 

มติ จาํนวนผู้ถอืหุ้น  
(ราย) 

จาํนวนเสียง 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนเสียง
ทั 0งหมดของผู้ถอืหุ้น 
ซึ�งมาประชุมและ 

ออกเสียงลงคะแนน 
เห็นด้วย 269 ราย 1,270,255,875 เสยีง 99.96709 
ไมเ่ห็นด้วย 4 ราย 18,200 เสยีง 0.00143 
งดออกเสยีง 17 ราย 400,000 เสยีง 0.03148 
จํานวนเสยีงทั 1งหมดของผู้ ถือหุ้นที)มาประชมุ 1,270,674,075 เสยีง  
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• นายบุญรักษ์  สกุลสถาพร  :  บริษัทฯ คาดว่าจะจดัตั 1งกองทรัสต์เพื)อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 
(“REIT”)   เรียบร้อยเมื)อไหร่   และหลงัจากจดัตั 1งกอง REIT เสร็จแล้ว  จะมีกําไรพิเศษในการออกกอง 
REIT  คาดวา่กําไรที)จะกลบัเข้าสูผ่ลการดําเนินงานมีจํานวนเทา่ไหร่   
 
นายธนพล  ศิริธนชัย  : หลงัจากที)ได้ขออนมุตัิจากที)ประชุมผู้ ถือหุ้นในการจดัตั 1งกองทรัสต์เพื)อการ
ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ (“REIT”)  บริษัทฯ คาดว่าจะดําเนินการให้เสร็จภายในปี 2558 นี 1 ปัจจุบนัอยู่
ระหวา่งดําเนินการจดัเตรียมเอกสารเพื)อยื)นขออนมุตัิจากสาํนกังานคณะกรรมการหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ (กลต.) คาดวา่จะจดัตั 1งได้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 3 
 

• นายบุญรักษ์  สกุลสถาพร  :  ความยากง่ายสาํหรับการขายในปี 2558 เมื)อเทียบกบัปี 2557 ที)ผา่นมา 
 
นายธนพล  ศิริธนชัย  : ในส่วนของธุรกิจให้เช่าพื 1นที)อาคารสํานกังานมีแนวโน้มในเกณฑ์ที)ดีขึ 1น 
เนื)องจาก Supply ที)ออกมายงัมีไม่มาก และส่วนสํานกังานของบริษัทต่างๆ มีการขยบัขยายเพิ)มขึ 1น  
รวมทั 1งมีการส่งเสริมเรื)อง AEC ซึ)งจะทําให้บริษัทต่างชาติเข้ามาตั 1งสํานกังานในประเทศเพิ)มมากขึ 1น 
สว่นธุรกิจพฒันาที)อยูอ่าศยัโดยภาพรวม   ผลการดําเนินงานในไตรมาส 1 ยงัอยูใ่นเกณฑ์ที)ดี 
 
นายแสนผิน  สุขี   : สําหรับค่าใช้จ่ายการบริหารงานในธุรกิจที)อยู่อาศยัในปี 2558 แนวโน้มน่าจะ
ลดลง เนื)องจากบริษัทฯ มีการเปลี)ยนวิธีการจัดทําโฆษณาใหม่  จากที)ผ่านมาโฆษณาทางสื)อที)เป็น 
Mass Media  เปลี)ยนมาเป็นการโฆษณาแบบ Online Maketing เพิ)มขึ 1น ซึ)งจะส่งผลให้มีผล
ประกอบการที)ดีขึ 1น อย่างไรก็ตาม จากการแข่งขนัที)สงูมากขึ 1น อาจทําให้อัตรากําไรขั 1นต้น (GP) ไม่
สามารถตั 1งไว้สงูเหมือนในอดีต แตห่ากสามารถลดคา่ใช้จ่ายลง บริษัทฯ ก็จะมีอตัรากําไรสทุธิที)ดีขึ 1นได้   

 
จากนั 1น ประธานฯ ได้สอบถามที)ประชุมว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถาม หรือมีความเห็นอื)นหรือไม่ เมื)อที)ประชุม

ไมม่ีเรื)องอื)นใดซกัถามเพิ)มเติม ประธานฯ จึงได้กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นที)ได้สละเวลามาร่วมประชุม และได้เสนอข้อคิดเห็นต่างๆ 
ที)เป็นประโยชน์ และกลา่วปิดการประชมุ 

 
ปิดประชุมเวลา 15.30 น. 

 
ลงชื�อ     นายวนัชยั   ศารทูลทตั        ประธานกรรมการ/ 
             (นายวนัชยั  ศารทลูทตั)         ประธานที)ประชมุ 
 
 
ลงชื)อ     นายธนพล   ศิริธนชยั          ประธานอํานวยการ 
              (นายธนพล   ศิริธนชยั) 
 
 
ลงชื)อ     นายกําพล   ปญุโสณี         เลขานกุารบริษัท/ 
              (นายกําพล   ปญุโสณี)        ผู้บนัทกึการประชมุ 
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 (F 53-4) 
แบบรายงานการเพิ�มทุน 

บริษัท แผ่นดนิทอง พร็อพเพอร์ตี 0 ดีเวลลอปเม้นท์ จาํกัด (มหาชน) 
วันที� 6 พฤศจิกายน 2558 

 
ข้าพเจ้า บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี 1 ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติที)ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ ครั 1งที) 6/2558 ซึ)งประชุมเมื)อวนัที) 6 พฤศจิกายน 2558 เวลา 8.00 น. เกี)ยวกบัการเพิ)มทุนจด
ทะเบียน และการจดัสรรหุ้นเพิ)มทนุ ดงัตอ่ไปนี 1 
 
1.  การเพิ�มทุน  

ที)ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้เพิ)มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 7,780,590,264.25 บาท เป็น 
11,037,670,000  บาท แบง่ออกเป็น 2,323,720,000 หุ้น มลูคา่ที)ตราไว้หุ้นละ 4.75 บาท โดยออกหุ้นสามญั จํานวน 
685,700,997 หุ้น มลูคา่ที)ตราไว้หุ้นละ 4.75 บาท รวม 3,257,079,735.75 บาท โดยเป็นการเพิ)มทนุในลกัษณะดงันี 1 
 

การเพิ�มทุน ประเภทหุ้น จาํนวนหุ้น 
มูลค่าที�ตราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

�  แบบกําหนดวตัถปุระสงค์ใน หุ้นสามญั 685,700,997  4.75 3,257,079,735.75 
       การใช้เงินทนุ หุ้นบริุมสทิธิ - - - 
�  แบบมอบอํานาจทั)วไป หุ้นสามญั - - - 
       (General Mandate) หุ้นบริุมสทิธิ - - - 
 
2.  การจัดสรรหุ้นเพิ�มทุน 

ที)ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้จดัสรรหุ้นสามญัเพิ)มทนุ จํานวน 685,700,997 หุ้น มลูค่าที)ตราไว้หุ้นละ 
4.75 บาท รวม 3,257,079,735.75 บาท เพื)อเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจํากัด (Private Placement) โดยมี
รายละเอียดดงันี 1 
 

2.1 รายละเอียดการจัดสรร   

จัดสรรให้แก่ จาํนวนหุ้น 
อัตรา 
ส่วน 

ราคาขาย  
(บาท/หุ้น) 

วัน เวลา จองซื 0อ 
และชาํระเงนิค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี 1 โฮลดิ 1งส์ 
(ประเทศไทย) จํากดั (“FPHT”) ซึ)งเป็น
บริษัทยอ่ยของ Frasers Centrepoint 
Limited (“FCL”) 

685,700,997  - 7.25 ภายใน 
ระยะเวลา 3 เดือน 

ภายหลงัได้รับอนมุตัิ
จากที)ประชมุผู้ ถือหุ้น

ของบริษัทฯ 

โปรดดหูมาย
เหต ุ1, 2 และ 3 

หมายเหต ุ:   1.  FCL เป็นบุคคลที)เกี)ยวโยงกับบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดความสมัพนัธ์ปรากฏในสารสนเทศรายการที)เกี)ยวโยงกัน 
กรณีการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ)มทนุให้แก่บคุคลในวงจํากดั ซึ)งเป็นบคุคลที)เกี)ยวโยงกนัของบริษัทฯ 

 2. ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ)มทุนให้แก่ FPHT เป็นราคาที)สูงกว่าราคาตลาด โดย “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัว
เฉลี)ยถ่วงนํ 1าหนกัของหุ้นสามญัของบริษัทฯ ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ย้อนหลงัสิบห้าวนัทําการ 
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  ติดต่อกัน ก่อนวนัที)คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที)ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครั 1งที) 1/2558 เพื)อขออนุมัติให้
บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามญัเพิ)มทนุ คือ ระหว่างวนัที) 15 ตลุาคม 2558 ถึง 5 พฤศจิกายน 2558 ซึ)งจะเท่ากบั 7.03
บาท (ข้อมลูจาก SETSMART ใน www.setsmart.com ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ) 

 3. คณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการที)ได้รับมอบหมาย หรือผู้ ที)ได้รับมอบหมายจากบุคคลดงักล่าวมีอํานาจพิจารณา
กําหนดรายละเอียดอื)นๆ ที)เกี)ยวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ)มทนุดงักล่าว เช่น (1) ระยะเวลาการเสนอขาย เงื)อนไข 
และรายละเอียดอื)นๆ ที)เกี)ยวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ)มทนุดงักล่าว (2) การเข้าเจรจา ทําความตกลง และลงนามใน
เอกสารและสญัญาตา่งๆ ที)เกี)ยวข้อง รวมทั 1ง ดําเนินการต่างๆ อนัเกี)ยวเนื)องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ)มทนุดงักล่าว 
และ (3) ดําเนินการและลงนามในเอกสารคําขออนญุาต คําขอผ่อนผนั รายงาน คําชี 1แจง และหลกัฐานที)จําเป็นและ
เกี)ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ)มทุนดังกล่าว ซึ)งรวมถึงการติดต่อ และการยื)นคําขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน 
เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวตอ่หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที)เกี)ยวข้อง และการนําหุ้นสามญัเพิ)มทนุของบริษัทฯ 
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และมีอํานาจในการดําเนินการอื)นใดอนัจําเป็นและสมควรเกี)ยวกบัการจดัสรรหุ้น
สามญัเพิ)มทนุดงักล่าว 

 

2.2 การดาํเนินการของบริษัท กรณีที�มีเศษของหุ้น  
ไมม่ี เนื)องจากที)ประชมุคณะกรรมการมีมติอนมุตัิการจดัสรรหุ้น เพื)อเสนอขายแก่ FPHT ทั 1งจํานวน จึงไม่มีกรณีที)มีเศษ
ของหุ้น 
 

2.3 จาํนวนหุ้นคงเหลือที�ยงัมิได้จัดสรร  
- ไมม่ี – 

 
2.4 กาํหนดวนัประชุมผู้ถอืหุ้นเพื�อขออนุมัตกิารเพิ�มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ�มทุน   

กําหนดวนัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั 1งที) 1/ 2558 ในวนัที) 17 ธนัวาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิคเตอร์ 2 – 3  วิคเตอร์ 
คลบั ชั 1น 8  ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพลก็ซ์  เลขที) 57 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 โดย 
� กําหนดวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพื)อสทิธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นตั 1งแต่วนัที)................................. 

จนกวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นดงักลา่วจะแล้วเสร็จ 
� กําหนดรายชื)อผู้ ถือหุ้นที)มีสทิธิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น ในวนัที) 23 พฤศจิกายน 2558 และให้รวบรวมรายชื)อ

ตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมดุทะเบียน ในวนัที) 24 พฤศจิกายน 2558 (วนัทําการถดัจากวนั
กําหนดรายชื)อผู้ ถือหุ้น) 

 
3. การขออนุญาตเพิ�มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ�มทุนต่อหน่วยงานราชการที�เกี�ยวข้องและเงื�อนไขการขออนุญาต 

� การอนมุตัิจากที)ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และ UV ให้บริษัทฯ เพิ)มทนุและจัดสรรหุ้นสามญัเพิ)มทนุแก่ 
FPHT รวมถึงการอนมุตัิการผอ่นผนัการทําคําเสนอซื 1อหลกัทรัพย์ทั 1งหมดของกิจการ (Whitewash) ให้แก่ FPHT  

� การดําเนินการจดทะเบียนการเพิ)มทนุตอ่กระทรวงพาณิชย์ 
� การขออนุญาตจากสํานักงานก.ล.ต. ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ)มทุนที)ออกใหม่ซึ)งเสนอขายให้แก่บุคคลใน

วงจํากดั 
� การขออนญุาตจากตลาดหลกัทรัพย์ฯ ในการนําหุ้นสามญัเพิ)มทนุที)ออกใหม่ซึ)งเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจํากดั

เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
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4. วัตถุประสงค์ของการเพิ�มทุนและการใช้เงนิทุนในส่วนที�เพิ�ม   
การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ)มทุนให้แก่ FPHT ซึ)งเป็นบุคคลในวงจํากัดครั 1งนี 1 บริษัทฯ จะได้รับเงินจํานวน 
4,971,332,228.25 บาท ภายในระยะเวลา 3 เดือน ภายหลงัได้รับอนมุตัิจากที)ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ)งบริษัทฯ 
มีวตัถปุระสงค์นําเงินที)ได้รับดงักลา่ว มาใช้ดงันี 1 
 
� เพื)อนําไปเป็นเงินทนุในการซื 1อที)ดินเพื)อการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ ประเภทที)อยู่อาศยัแนวราบเพื)อขาย 

ซึ)งเป็นธุรกิจหลกัของบริษัทฯ ในปี 2559 – 2560 ประมาณ 2,000 ล้านบาท โดยบริษัทฯ จะใช้เงินทนุดงักลา่วใน
การพฒันาโครงการบ้านเดี)ยวในแบรนด์โกลเด้น วิลเลจ จํานวนประมาณ 3 โครงการ และทาวน์เฮ้าส์ในแบรนด์
โกลเด้น ทาวน์ จํานวนประมาณ 4 โครงการ โดยมีระดบัราคาประมาณ 2 – 10 ล้านบาท คิดเป็นมลูค่าการลงทนุ
รวมประมาณ 4,500 ล้านบาท โดยใช้ระยะเวลาพฒันาโครงการ 3 – 4 ปี ทั 1งนี 1 บริษัทฯ จะกู้ ยืมเงินเพิ)มเติม
ประมาณ 2,500 ล้านบาท ในการพฒันาโครงการและก่อสร้างบ้าน โดยบริษัทฯ อาจมีการปรับเปลี)ยนมลูค่าเงิน
ลงทุนในการซื 1อที)ดิน และการก่อสร้าง เพื)อให้บริษัทฯ สามารถพัฒนาโครงการได้ประสบความสําเร็จตาม
สภาวะแวดล้อมในอนาคต ทั 1งนี 1 บริษัทฯ เห็นวา่บริษัทฯ จะไมม่ีความเสี)ยง หรือได้รับผลกระทบเพิ)มเติมจากการ
ลงทนุนี 1 เนื)องจากเป็นธุรกิจหลกัของบริษัทฯ ที)ดําเนินการอยูใ่นปัจจบุนั 
 

� เพื)อเป็นเงินทนุการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์เชิงพาณิชยกรรมของบริษัทฯ ได้แก่ โครงการเอฟวายไอ เซ็น
เตอร์ ในปี 2559 เพื)อให้โครงการเสร็จสมบรูณ์พร้อมเปิดใช้บริการ อาทิเช่น ค่าก่อสร้างโครงการในสว่นโรงแรม
บางสว่น คา่ตกแตง่ภายในโครงการทั 1งในสว่นอาคารสาํนกังานและสว่นโรงแรม คา่ตกแตง่ภมูิทศัน์ของโครงการ 
ค่าใช้จ่ายอื)นๆ ที)เกี)ยวข้องก่อนการเปิดดําเนินการโครงการ จํานวนประมาณ 1,000 ล้านบาท โดยในสว่นของ
อาคารสาํนกังานในโครงการดงักลา่ว มีอตัราการจองพื 1นที)เช่าที)บริษัทฯ ได้รับเงินมดัจําแล้วประมาณร้อยละ 44 
ของพื 1นที)สาํนกังานรวม ซึ)งบริษัทฯ เห็นวา่บริษัทฯ จะไมม่ีความเสี)ยง หรือได้รับผลกระทบเพิ)มเติมจากการลงทนุ
นี 1 เนื)องจากเป็นหนึ)งในธุรกิจหลกัของบริษัทฯ ที)ดําเนินการอยูใ่นปัจจบุนั 

 
� เพื)อเป็นเงินลงทุนในโครงการสามย่าน ซึ)งบริษัทฯ จะเข้าร่วมลงทุนกับกลุ่มผู้ ที)ได้รับสิทธิใช้ประโยชน์ในพื 1นที)

จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ในสดัสว่นร้อยละ 49.00 คิดเป็นมลูค่าเงินลงทนุในสว่นของบริษัทฯ ประมาณ 
1,960 ล้านบาท (รายละเอียดการเข้าทํารายการดงักลา่ว ปรากฏในสารสนเทศรายการได้มาซึ)งสินทรัพย์และ
รายการที)เกี)ยวโยงกนั กรณีการเข้าลงทนุในโครงการสามย่าน) อย่างไรก็ดี บริษัทฯ จะเข้าลงทนุโครงการสาม
ยา่น ตอ่เมื)อที)ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และ UV มีมติอนมุตัิการเข้าทํารายการดงักลา่ว พร้อมกบัอนมุตัิการ
ออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ)มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจํากัด และรายการที)เกี)ยวข้อง นอกจากนี 1 
การร่วมลงทนุดงักลา่วจะต้องได้รับการยินยอมจากคณะกรรมการตามมาตรา 43 แห่งพระราชบญัญัติการให้
เอกชนร่วมทนุในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ของจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ซึ)งเป็นผู้ให้สิทธิใช้ประโยชน์โครงการ
สามยา่นดงักลา่ว  

 
ทั 1งนี 1 ผลกระทบในการเข้าลงทนุในโครงการสามย่านต่อบริษัทฯ จะเกิดขึ 1น ในกรณีภายหลงับริษัทฯ เข้าลงทนุ
ในบริษัทจัดตั 1งใหม่ เพื)อลงทุนในโครงการสามย่านแล้ว และหากเกิดเหตุการณ์ที)สัญญาให้ใช้สิทธิกับ
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัสิ 1นสดุลงจากการที)กลุม่ผู้ ได้รับสทิธิผิดสญัญา และไมส่ามารถแก้ไขได้ในระยะเวลาที)
กําหนด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัจะมีสิทธิเรียกให้กลุม่ผู้ ได้รับสิทธิชําระหนี 1ที)ค้างชําระพร้อมดอกเบี 1ย และ
ค่าเสียหายในส่วนที)เกินจากหลกัประกนั (ถ้ามี) รวมทั 1งค่าเสียหายใดๆ ที)เกิดจากการไม่ชําระหนี 1หรือการไม่
ปฏิบตัิตามสญัญา และค่าผลประโยชน์ตอบแทนรายปี รวมทั 1งค่าสว่นแบ่งรายได้ที)กลุม่ผู้ ได้รับสิทธิต้องให้แก่
มหาวิทยาลยั จนกวา่มหาวิทยาลยัจะหาผู้ประกอบการรายใหมไ่ด้ ทั 1งนี 1 ต้องไมเ่กิน 2 ปี นอกจากนี 1 บริษัทฯ ยงั
มีความเสี)ยงซึ)งเป็นลกัษณะปกติของธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์โดยทั)วไป เช่น กรณีไม่สามารถก่อสร้างให้
แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 4 ปี อันเกิดจากปัจจัยต่างๆ เช่น กรณีรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้าน
สิ)งแวดล้อมของโครงการสามย่านไม่ผ่านการพิจารณาอนุญาตจากหน่วยงานราชการที) เกี)ยวข้อง 
ผู้ รับเหมาก่อสร้างของโครงการปฏิบตัิงานลา่ช้าไมเ่ป็นไปตามแผนงาน ซึ)งจะทําให้การรับรู้รายได้ของ GOLD 
จากโครงการดงักลา่วลา่ช้าออกไป หรือมีต้นทนุที)เพิ)มขึ 1นจากที)ประมาณการได้ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ เห็นว่า
ในช่วงระยะเวลาการก่อสร้างดงักลา่ว ต้นทนุ และค่าใช้จ่ายสว่นใหญ่ที)เป็นเงินลงทนุ จะสามารถบนัทึกเป็น
ต้นทนุของสนิทรัพย์ ซึ)งจะไมก่ระทบตอ่งบกําไรขาดทนุของบริษัทฯ รวมถึงไม่กระทบต่อความสามารถในการ
จ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ 
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อนึ)ง หากในกรณีที)ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และ UV มีมติไมอ่นมุตัิการเข้าทํารายการดงักลา่ว หรือไม่อนมุตัิ
การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ)มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจํากัด และรายการที)เกี)ยวข้อง หรือ
คณะกรรมการประสานงานไม่ยินยอมให้มีการร่วมทนุดงักลา่ว บริษัทฯ จะนําเงินเพิ)มทนุในสว่นนี 1ไปลงทนุใน
โครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ประเภทที)อยู่อาศยัเพื)อขายของบริษัทฯ ต่อไป โดยจะนําเงินไปเป็นเงินทนุใน
การซื 1อที)ดินในปี 2559 – 2560 เพิ)มเติมจากที)กลา่วไว้ข้างต้นอีกประมาณ 1,960 ล้านบาท โดยบริษัทฯ จะใช้
เงินทุนดังกล่าวในการพัฒนาโครงการบ้านเดี)ยวในแบรนด์โกลเด้น วิลเลจ เพิ)มเติมอีกจํานวนประมาณ 3 
โครงการ และทาวน์เฮ้าส์ในแบรนด์โกลเด้น ทาวน์ เพิ)มเติมอีกจํานวนประมาณ 4 โครงการ โดยมีระดบัราคา
ประมาณ 2 – 10 ล้านบาท คิดเป็นมลูค่าการลงทนุรวมประมาณ 4,500 ล้านบาท โดยใช้ระยะเวลาพฒันา
โครงการ 3 – 4 ปี ทั 1งนี 1 บริษัทฯ จะกู้ ยืมเงินเพิ)มเติมประมาณ 2,500 ล้านบาท ในการพัฒนาโครงการและ
ก่อสร้างบ้าน 
 

� เพื)อนําไปเป็นเงินทนุหมนุเวียนในการดําเนินธุรกิจ  
 
รายละเอียดโดยสรุปมีดงันี 1 

แหล่งที�มาและใช้ไปของเงนิทุน มูลค่าโดยประมาณ (ล้านบาท) 
เงินรับจากการออกหุ้นสามญัเพิ)มทนุให้แก่ FPHT  4,971 
ซื 1อที)ดินเพื)อพฒันาโครงการที)อยูอ่าศยัแนวราบและเป็นเงินทนุหมนุเวียน 2,000 
เงินทนุเพื)อพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์เชิงพาณิชยกรรม 1,000 
ลงทนุในโครงการสามยา่น (ตามสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 49) 1,960 

 
5. ประโยชน์ที�บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ�มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ�มทุน  

การออกหุ้นสามัญเพิ)มทุนเป็นทางเลือกหนึ)งในการระดมทุนเพื)อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ 
สามารถนําเงินที)ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ)มทนุในครั 1งนี 1ไปใช้สําหรับเป็นเงินทนุหมนุเวียนและเงิน
ลงทุนในโครงการอสงัหาริมทรัพย์ต่างๆ ของบริษัทฯ ทั 1งโครงการพัฒนาที)อยู่อาศัยแนวราบเพื)อขายที)อยู่ระหว่าง
ดําเนินการในปัจจบุนัและโครงการในอนาคต รวมถึงการลงทนุในโครงการสามยา่น ที)จะช่วยเพิ)มรายได้ให้แก่บริษัทฯ ได้  
 

ณ วนัที) 30 กันยายน 2558 บริษัทฯ มีอตัราส่วนหนี 1สินต่อทนุ 1.80 เท่า และภายหลงัที)บริษัทฯ ได้รับเงินเพิ)มทุน
จํานวน 4,971,332,228.25 บาท บริษัทฯ จะมีอตัราสว่นหนี 1สนิตอ่ทนุประมาณ 1.09 เทา่ 
 

6. ประโยชน์ที� ผู้ถอืหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ�มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ�มทุน  
� การออกหุ้นสามญัเพิ)มทนุจะทําให้บริษัทฯ มีเงินทุนหมนุเวียนเพิ)มขึ 1น เพื)อนําไปใช้ในการดําเนินธุรกิจและ

ขยายการลงทุนของบริษัทฯ ส่งผลให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องและฐานะการเงินที)แข็งแกร่งเพิ)มขึ 1น รวมทั 1งมี
ความสามารถในการสร้างรายได้มากขึ 1นในอนาคต 

� ภายหลงัจากที)บคุคลในวงจํากดัที)ได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ)มทนุครั 1งนี 1ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ ถือหุ้น
ของบริษัทฯ บคุคลดงักลา่วจะมีสทิธิเช่นเดียวกบัผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ เช่น มีสทิธิได้รับเงินปันผล (ในกรณี
ที)บริษัทฯ มีการจ่ายปันผล)  สทิธิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นและออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุ เป็นต้น  
 

7. รายละเอียดอื�นใดที�จาํเป็นสาํหรับผู้ถอืหุ้นเพื�อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ�มทุน/จัดสรร
หุ้นเพิ�มทุน 
ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื)อง หลกัเกณฑ์ เงื)อนไข และวิธีการพิจารณาคําขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้ น
บริุมสทิธิในสว่นเพิ)มทนุเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.2558 ได้กําหนดวา่ในกรณีที)ราคาเสนอขายหุ้นให้แก่บคุคล
ในวงจํากัดในครั 1งนี 1 ตํ)ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ก่อนที)ตลาดหลกัทรัพย์ฯ จะสั)งรับหุ้นในส่วนเพิ)มทนุเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียน บริษัทฯ ต้องกําหนดไมใ่ห้ FPHT ในฐานะนกัลงทนุนําหุ้นที)ได้รับจากการเสนอขายดงักลา่ว 
ออกขายภายในกําหนดระยะเวลา 1 ปี นบัแตว่นัที)หุ้นเริ)มทําการซื 1อขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยภายหลงัจากวนัที)
หุ้นในสว่นเพิ)มทนุดงักลา่วทําการซื 1อขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ครบกําหนดระยะเวลา 6 เดือน นกัลงทนุสามารถ
ทยอยขายหุ้นที)ถกูสั)งข้ามขายได้ในจํานวนร้อยละ 25 ของจํานวนหุ้นทั 1งหมดที)ถกูสั)งห้ามขาย 
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8.  ตารางระยะเวลาการดาํเนินการในกรณีที�คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ�มทุน/ จัดสรรหุ้นเพิ�มทุน  

การดาํเนินการ วัน / เดอืน / ปี 
1. วนัประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ  6 พฤศจิกายน 2558 
2. วนักําหนดรายชื)อผู้ ถือหุ้นที)มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น

ครั 1งที) 1/2558  
23 พฤศจิกายน 2558 

3. วนัรวบรวมรายชื)อตามมาตรา 225 ของพรบ. หลกัทรัพย์ฯ โดยวิธีปิด
สมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น สาํหรับการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 

24 พฤศจิกายน 2558 

4. วนัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั 1งที) 1/2558 17 ธนัวาคม 2558 
5. วนัที)นํามติที)ประชมุผู้ ถือหุ้นไปจดทะเบียนเพิ)มทนุต่อกรมพฒันาธุรกิจ

การค้า กระทรวงพาณิชย์ 
ภายใน 14 วนั นบัแตว่นัที)ได้รับ

อนมุตัิจากที)ประชมุผู้ ถือหุ้น 
6. ระยะเวลาในการจองซื 1อและชําระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ)มทุนสําหรับ

บคุคลในวงจํากดั  
ภายในระยะเวลา 3 เดือนภายหลงั
ได้รับอนมุตัิจากที)ประชมุผู้ ถือหุ้น 
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สารสนเทศรายการที�เกี�ยวโยงกัน กรณีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ�มทุนให้แก่บุคคลในวงจาํกดั ซึ�งเป็น
บุคคลที�เกี�ยวโยงกัน และสารสนเทศการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ�มทุนให้แก่บุคคลในวงจาํกัด  

ของบริษัท แผ่นดนิทอง พร็อพเพอร์ตี 0 ดีเวลลอปเม้นท์ จาํกัด (มหาชน) 
 

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี 1 ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “GOLD”) มีแผนที)จะขยายขอบเขต
การลงทนุ และสร้างความเติบโตให้แก่บริษัทฯ อยา่งตอ่เนื)อง ทั 1งในการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื)อขายในแนวราบ และการ
ลงทนุในโครงการอาคารสงูเชิงพาณิชยกรรม ประเภทโครงการที)มีการใช้ประโยชน์ผสมผสาน (Mixed -  Use) เช่น การ
ลงทนุในโครงการเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ที)อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง ซึ)งเป็นอาคารสาํนกังานและโรงแรม รวมถึงมีความประสงค์
ที)จะขยายการลงทนุในโครงการสามยา่นที)จะขออนมุตัิกบัที)ประชมุผู้ ถือหุ้นในครั 1งนี 1 ดงันั 1น บริษัทฯ จึงประสงค์จะจดัสรรหุ้น
สามญัเพิ)มทนุของบริษัทฯ จํานวน 685,700,997 หุ้น เพื)อเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจํากดั (Private Placement) อนัได้แก่ 
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี 1 โฮลดิ 1งส์ (ประเทศไทย) จํากดั (“FPHT”) ซึ)งเป็นบริษัทย่อยของ Frasers Centrepoint  
Limited (“FCL”) โดย FCL เป็นบริษัทที)ประกอบธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ที)จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์สิงคโปร์ ซึ)งเป็น
บคุคลที)เกี)ยวโยงกนัของบริษัทฯ รวมถึงประสงค์ที)จะขออนมุตัิการผอ่นผนัการทําคําเสนอซื 1อหลกัทรัพย์ทั 1งหมดของบริษัทฯ 
โดยอาศยัมติที)ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ (Whitewash) ให้ FPHT เนื)องจาก FCL มีประสบการณ์ความเชี)ยวชาญในการ
พฒันาและบริหารจดัการโครงการอสงัหาริมทรัพย์แบบครบวงจรในในหลายทวีปทั)วโลก รวมถึงมีความพร้อมด้านเงินทนุ 
ทั 1งนี 1 ตามแผนงานของ FPHT ได้ระบวุ่า FCL และ FPHT จะไม่ดําเนินธุรกิจเกี)ยวกบัการพฒันาที)อยู่อาศยัในแนวราบใน
ประเทศไทย ซึ)งมีลกัษณะที)เหมือนหรือเป็นการแขง่ขนักบัธุรกิจของ GOLD แต่ไม่รวมถึงการดําเนินงานของทรัสต์เพื)อการ
ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ (REITs) กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ และกองทุนสว่นบุคคลในอนาคต ซึ)ง FCLหรือบริษัทย่อย
ของ FCL จะเป็นสปอนเซอร์ หรือผู้จดัการ ในการบริหารจดัการธุรกิจดงักลา่ว โดยมีรายละเอียดการเข้าทํารายการ ดงันี 1 

1. วัน เดือน ปี ในการเข้าทาํรายการ  

บริษัทฯ จะจดัสรรหุ้นสามญัเพิ)มทนุให้แก่ FPHT  ภายหลงัจากที)การเข้าทํารายการดงักลา่วและเรื)องที)เกี)ยวข้อง ได้รับการ
อนมุตัิจากที)ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท ยนิูเวนเจอร์ จํากดั (มหาชน) (“UV”) และบริษัทฯ ซึ)งมีกําหนดการจดัประชุมขึ 1นใน
วนัที) 17 ธันวาคม 2558 เวลา 10.00 น. และวนัที) 17 ธันวาคม 2558 เวลา 14.00 น. ตามลําดบั (เนื)องจากบริษัทฯ มี
สถานะเป็นบริษัทย่อยของ UV โดย ณ วนัที) 30 กนัยายน 2558 UV ถือหุ้นบริษัทฯ ในสดัสว่นร้อยละ 55.73 เป็นเหตใุห้
การเข้าทํารายการดงักลา่วของบริษัทฯ ต้องได้รับการอนมุตัิจากที)ประชุมผู้ ถือหุ้นของ UV โดยไม่นบัสว่นของผู้ ถือหุ้นที)มี
สว่นได้เสยีด้วย) โดยเรื)องที)จะต้องได้รับอนมุตัิจากที)ประชมุผู้ ถือหุ้นประกอบด้วย  

1) การเพิ)มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ   

2) การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ)มทนุให้แก่บคุคลในวงจํากดั   

3) การผอ่นผนัการทําคําเสนอซื 1อหลกัทรัพย์ทั 1งหมดของกิจการ (Whitewash) ในการนี 1 FPHT จะยื)นขอผ่อนผนัการทํา
คําเสนอซื 1อหลกัทรัพย์ทั 1งหมดของบริษัทฯ โดยอาศยัมติที)ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ (Whitewash) ต่อสํานกังาน
คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“สํานกังาน ก.ล.ต.”) ตามหลกัเกณฑ์ที)กําหนดในประกาศ
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที)สจ. 36/2546 เรื)อง หลกัเกณฑ์ในการขอผ่อนผนั
การทําคําเสนอซื 1อหลกัทรัพย์ทั 1งหมดของกิจการ โดยอาศยัมติที)ประชุมผู้ ถือหุ้นของกิจการ โดย FPHT จะได้รับการ
ผอ่นผนัตอ่เมื)อที)ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และ UV มีมติยินยอมให้ FPHT ไมต้่องทําคําเสนอซื 1อหลกัทรัพย์ทั 1งหมด
ของบริษัทฯ ภายหลงัการได้มาซึ)งหลกัทรัพย์ดงักลา่ว 

โดยในกรณีที)ที)ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และ UV อนมุตัิการเข้าทํารายการดงักลา่วและเรื)องที)เกี)ยวข้อง รวมถึงการ
อนมุตัิการผ่อนผนัการทําคําเสนอซื 1อหลกัทรัพย์ทั 1งหมดของบริษัทฯ ให้แก่ FPHT บริษัทฯ คาดว่าจะดําเนินการเพื)อให้ 
FPHT จองซื 1อและชําระเงินค่าหุ้นสามญัเพิ)มทุนแก่บริษัทฯ  รวมทั 1งนําหุ้นสามญัเพิ)มทุนที)ออกใหม่ซึ)งเสนอขายให้แก่ 
FPHT เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 3 เดือน ภายหลงัได้รับอนมุตัิจากที)ประชุมผู้ ถือ
หุ้นของบริษัทฯ 
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ทั 1งนี 1 ในการเสนอให้ที)ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณา (1) การเพิ)มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  (2) การออกและ
เสนอขายหุ้นสามญัเพิ)มทนุให้แก่บคุคลในวงจํากดั  และ (3) การผอ่นผนัการทําคําเสนอซื 1อหลกัทรัพย์ทั 1งหมดของกิจการ 
(Whitewash) เนื)องจากเรื)องตา่งๆ ตาม (1) – (3) ดงักลา่ว เป็นเรื)องที)มีความเกี)ยวเนื)องกนั และเป็นเงื)อนไขซึ)งกนัและกนั 
ดงันั 1น หากมีเรื)องใดเรื)องหนึ)งไม่ได้รับการอนมุตัิ จะถือว่าเรื)องอื)นๆ ที)ได้รับการอนมุตัิแล้วเป็นอนัยกเลิก และจะไม่มีการ
เสนอให้ที)ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาเรื)องอื)นๆ ที)มีความเกี)ยวเนื)องกัน และเป็นเงื)อนไขซึ)งกันและกัน กับเรื)องที)ไม่ได้รับ
อนมุตัิจากที)ประชมุผู้ ถือหุ้นอีก 
 
ในกรณีที)ที)ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนมุตัิ (1) การเพิ)มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ (2) การออกและเสนอขายหุ้น
สามญัเพิ)มทนุให้แก่บคุคลในวงจํากดั และ (3) การผอ่นผนัการทําคําเสนอซื 1อหลกัทรัพย์ทั 1งหมดของกิจการ (Whitewash) 
บริษัทฯ จะเสนอให้ที)ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการเข้าลงทนุในโครงการสามย่านต่อไป (โครงการสามย่านจะเป็น
การร่วมลงทุนกับบุคคลที)เกี)ยวโยงกัน รายละเอียดการเข้าทํารายการดังกล่าว ปรากฏในสารสนเทศรายการได้มา
สนิทรัพย์และรายการที)เกี)ยวโยงกนั กรณีการเข้าลงทนุในโครงการสามยา่น) อยา่งไรก็ดี ในกรณีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 
มีมติอนมุตัิเรื)องตา่งๆ ตาม (1) – (3) ข้างต้น แตไ่มอ่นมุตัิการเข้าลงทนุในโครงการสามย่าน บริษัทฯ จะยงัคงดําเนินการ
ตาม (1) – (3) ตามที)ได้รับอนมุตัิจากที)ประชมุผู้ ถือหุ้น 
 

2. คู่สัญญาที�เกี�ยวข้อง และลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัทฯ  
ผู้ออกและเสนอ
ขายหุ้น 

: บริษัท แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ตี 1 ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน)  

ผู้ได้รับการ
จดัสรรและ 
ผู้ขอผอ่นผนั 

: บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี 1 โฮลดิ 1งส์ (ประเทศไทย) จํากัด ซึ)งเป็นบริษัทย่อยของ Frasers 
Centrepoint Limited 

ความสมัพนัธ์ : � FCLซึ)งเป็นบริษัทแม่ของ FPHT เป็นบุคคลที)เกี)ยวโยงกับบริษัทฯ และ GOLD โดยมี
รายละเอียดความสมัพนัธ์ดงันี 1  
o นายเจริญ สิริวฒันภกัดี และคณุหญิงวรรณา สิริวฒันภกัดี กรรมการและผู้ ถือหุ้นใหญ่ที)มี

อิทธิพลต่อการกําหนดนโยบายการจัดการหรือการดําเนินงานของ TCC Asset Limited1 
(“TCCA”) และ InterBev Investment Limited2 (“IBIL”) ซึ)งเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ FCL ใน
ปัจจุบนั (TCCA และ IBIL ถือหุ้นใน FCL ร้อยละ 59.28 และร้อยละ 28.49 ตามลําดบั) มี
ความสมัพนัธ์เป็นญาติสนิทกับกรรมการและ/หรือผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ (TCCA และ 
IBIL ถือหุ้นใน FCL ร้อยละ 59.28 และร้อยละ 28.49 ตามลําดบั)มีความสมัพนัธ์เป็นญาติ
สนิทกับกรรมการและ/หรือผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และ GOLD(อนัได้แก่ นายปณต สิริ

                                                           
1 นายเจริญ สิริวฒันภกัดี และคณุหญิงวรรณา สิริวฒันภกัดี ถือหุ้นใน TCCA ทา่นละร้อยละ 50.00  
2  International Beverage Holdings Limited (“IBHL”) ถือหุ้นร้อยละ 100.00 ใน IBIL และ Thai Beverage Public Company Limited 

(“ThaiBev”) เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 100.00 ใน IBHL ทั $งนี $ ผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ ThaiBev ได้แก่ บริษัท สิริวนา จํากดั (“สิริวนา”) และ MM 
Group Limited (“MM Group”) โดยแต่ละกิจการถือหุ้น ThaiBev ในสดัส่วนร้อยละ 45.27 และร้อยละ 20.61 ตามลําดบั และด้วยเหตทีุ&
นายเจริญ สิริวฒันภักดี และคุณหญิง วรรณา สิริวฒันภักดี ถือหุ้นในสิริวนา รวมกนัประมาณร้อยละ 51.00 และถือหุ้นใน MM Group 
รวมกนัเทา่กบัร้อยละ 100.00 ส่งผลให้ทั $งสองทา่นถือหุ้นใน FCL เทา่กบัสดัส่วนการถือหุ้น FCL โดย IBIL ซึ&งเทา่กบัร้อยละ 28.49 
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วฒันภกัดี3 นายฐาปน สิริวฒันภกัดี4 และนายโชติพฒัน์  พีชานนท์5) โดยมีโครงสร้างการ
ถือหุ้นดงันี 1 

 
 
 
 
 

                                                           
3   นายปณต สิริวฒันภกัดี ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของ GOLD UV และ FCLนอกจากนี $ ยงัเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ UV ซึ&งเป็นผู้ ถือ

หุ้นใหญ่ร้อยละ 55.73 ใน GOLD (นายปณต สิริวฒันภกัดี เป็นกรรมการและถือหุ้นร้อยละ 50.00 ในบริษัท อเดลฟอสจํากดั ซึ&ง 
ณ วนัที& 16 มีนาคม 2558ถือหุ้นร้อยละ 66.01 ใน UV) ทั $งนี $ นายปณต สิริวฒันภักดี เป็นบุตรชายของนายเจริญ สิริวฒันภักดี 
และคณุหญิงวรรณา สิริวฒันภกัดี 

4  นายฐาปน สิริวฒันภกัดี ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของ GOLD และ UV นอกจากนี $ ยงัเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ UV ซึ&งเป็นผู้ ถือหุ้น
ใหญ่ร้อยละ 55.73 ใน GOLD (นายฐาปน สิริวฒันภกัดี เป็นกรรมการและถือหุ้นร้อยละ 50.00 ในบริษัท อเดลฟอสจํากดั ซึ&ง ณ 
วนัที& 16 มีนาคม 2558ถือหุ้นร้อยละ 66.01 ใน UV)ทั $งนี $ นายฐาปน สิริวฒันภกัดี เป็นบุตรชายของนายเจริญ สิริวฒันภกัดี และ
คณุหญิงวรรณา สิริวฒันภกัดี 

5  นายโชติพฒัน์  พีชานนท์ ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของ GOLDและ FCL ทั $งนี $ นายโชติพฒัน์  พีชานนท์ เป็นสามีของบุตรสาว
ของนายเจริญ สิริวฒันภกัดี และคณุหญิงวรรณา สิริวฒันภกัดี 

บจก.อเดลฟอส 

UV 

GOLD 

FCL** 

TCC Asset 
 Limited 

InterBev Investment 
Limited 

กลุ่มนายเจริญ สิริวฒันภกัดี* 

100% 

100% 

59.28% 28.49% 

66.01% 

55.73% 

หมายเหต ุ * เป็นญาตสินิทกบักรรมการและ/หรือผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ GOLD  UV และบจก.อเดลฟอส 
 ** เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์สิงคโปร์ 
ที&มา : ข้อมลูโครงสร้างการถือหุ้นของ FCL มาจาก FCL 

นายฐาปน และนายปณต  
สิริวฒันภกัด ี

100% 

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี 1 โฮลดิ 1งส์ (ประเทศไทย) จํากดั 

International Beverage 
Holdings Limited 

100% 

Thai Beverage Public 
Company Limited  

100% 

บจก.สิริวนา MM Group  
 

45.27% 20.61% 

100% 

บริษัท เฟรเซอร์ส (ไทยแลนด์) พีทีอี แอลทีดี 
99.70% 

100% 
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o บริษัทฯ UV ในฐานะผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ  FCL และ FPHT มีกรรมการร่วมกัน 
ดงันี 1 

ชื�อกรรมการ FCL 
FPHT 

(ผู้ขอผ่อนผัน) 
GOLD 

(บริษัทฯ) 

UV 
(ผู้ถอืหุ้นใหญ่
ของบริษัทฯ) 

นายฐาปน สริิวฒันภกัดี - - � �* 
นายปณต สริิวฒันภกัดี � - �* �* 
นายโชติพฒัน์ พีชานนท์ � - �* - 
นายสทิธิชยั ชยัเกรียงไกร � - �* �* 

หมายเหต ุ* กรรมการผู้ มีอํานาจผกูพนับริษัท 
 

3. ลักษณะโดยทั�วไปของรายการ  
ที)ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั 1งที) 6/2558 เมื)อวนัที) 6 พฤศจิกายน 2558 ได้มีมติอนุมตัิให้บริษัทฯ เพิ)มทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ จาก 7,780,590,264.25 บาท เป็น 11,037,670,000  บาท แบ่งออกเป็น 2,323,720,000  หุ้น 
มลูค่าที)ตราไว้หุ้นละ 4.75 บาท โดยออกหุ้นสามญั จํานวน 685,700,997 หุ้น มลูค่าที)ตราไว้หุ้นละ 4.75 บาท เพื)อ
รองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ)มทนุให้แก่บุคคลในวงจํากดั (Private Placement) ได้แก่ FPHT  ซึ)งเป็น
บริษัทยอ่ยของ FCL ซึ)งเป็นบคุคลที)เกี)ยวโยงกนัของบริษัทฯ (รายละเอียดความสมัพนัธ์ปรากฏในข้อ 2 ข้างต้น) โดยมี
ราคาเสนอขายหุ้นละ 7.25 บาท รวมมลูค่าเท่ากบั 4,971,332,228.25 บาท ทั 1งนี 1 วตัถปุระสงค์ในการออกและเสนอ
ขายหุ้นสามญัเพิ)มทนุให้แก่ FPHT  นั 1น เนื)องจากพิจารณาว่า FCL ซึ)งเป็นบริษัทแม่ของ FPHT มีประสบการณ์ความ
เชี)ยวชาญในการพฒันาและบริหารจดัการโครงการอสงัหาริมทรัพย์แบบครบวงจรในหลายทวีปทั)วโลก รวมถึงมีความ
พร้อมด้านเงินทุน ทําให้บริษัทฯ จะได้รับประโยชน์จากการเข้าถือหุ้นเพื)อร่วมเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจในการบริหาร
จดัการโครงการที)มีรูปแบบการใช้ประโยชน์ผสมผสาน (Mixed -  Use) ที)บริษัทฯ มีแผนจะดําเนินการ ทั 1งในสว่นของ
โครงการเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ซึ)งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จและเริ)มดําเนินการเชิงพาณิชย์ใน 
ประมาณเดือนมิถนุายน ปี2559 และโครงการสามยา่นที)จะมีการขออนมุตัิที)ประชมุผู้ ถือหุ้นในครั 1งนี 1 โดยบริษัทฯ และ 
FCL จะประสานความร่วมมือทางธุรกิจในด้านต่างๆ ระหว่างกัน เช่น ความรู้เทคโนโลยีการพัฒนาโครงการ
อสงัหาริมทรัพย์ ฐานลกูค้า เครือข่ายทางธุรกิจ โดย FCL จะส่งผู้บริหารหรือพนกังานที&มีประสบการณ์มาเข้าร่วม
ประชมุ หารือและแบง่ปันประสบการณ์ในฐานะฝ่ายจดัการของบริษัทฯ ซึ)งจะช่วยเพิ)มศกัยภาพและขีดความสามารถ
การแขง่ขนัของบริษัทฯ ในอนาคต รวมถึงบริษัทฯ ยงัสามารถนําเงินที)ได้รับจากการจําหนา่ยหุ้นสามญัเพิ)มทนุดงักลา่ว 
ใช้เป็นเงินลงทนุในการขยายธุรกิจสาํหรับโครงการอสงัหาริมทรัพย์ใหม่ๆ  ของบริษัทฯ ในอนาคต รวมถึงเป็นเงินลงทนุ
ในโครงการสามย่าน ที)จะช่วยเพิ)มรายได้ให้แก่บริษัทฯ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินโครงการ
อสงัหาริมทรัพย์ตา่งๆ ที)อยูร่ะหวา่งดําเนินการในปัจจบุนัของบริษัทฯ  
 
ทั 1งนี 1 การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ)มทนุให้แก่ FPHT ดงักลา่ว จะเป็นผลให้ FPHT ได้มาซึ)งหุ้นสามญัของบริษัทฯ ร้อยละ 
29.51 ของจํานวนหุ้นที)จําหนา่ยได้แล้วทั 1งหมดและของสทิธิออกเสยีงทั 1งหมดของบริษัทฯ (ภายหลงัการเพิ)มทนุ) ซึ)งข้าม
ร้อยละ 25 ของจํานวนหุ้นที)จําหนา่ยได้แล้วทั 1งหมดและของสทิธิออกเสยีงทั 1งหมดของบริษัทฯ (ภายหลงัการเพิ)มทนุ) ซึ)ง
ในกรณีดงักลา่ว FPHT จะมีหน้าที)ทําคําเสนอซื 1อหลกัทรัพย์ทั 1งหมดของบริษัทฯ ตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที)ได้มีการแก้ไขเพิ)มเติม) และประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุที) ทจ.12/2554 
เรื)อง หลักเกณฑ์ เงื)อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื)อครอบงํากิจการ (ตามที)ได้มีการแก้ไขเพิ)มเติม) 
(“ประกาศ ทจ.12/2554”)   
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อยา่งไรก็ดี FPHT มีความประสงค์จะยื)นคําขอผอ่นผนัการทําคําเสนอซื 1อหลกัทรัพย์ทั 1งหมดของบริษัทฯ โดยอาศยัมติที)
ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที) สจ. 
36/2546 เรื)อง หลกัเกณฑ์ในการขอผอ่นผนัการทําคําเสนอซื 1อหลกัทรัพย์ทั 1งหมดของกิจการ โดยอาศยัมติที)ประชุมผู้ ถือ
หุ้นของกิจการ (Whitewash) โดย FPHT จะได้รับการผ่อนผนัต่อเมื)อที)ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และ UV มีมติอนมุตัิ
ให้บริษัทฯ ออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ)มทนุเพื)อเสนอขายให้แก่ FPHT และอนมุตัิยินยอมให้ FPHT ไม่ต้องทําคําเสนอ
ซื 1อหลกัทรัพย์ทั 1งหมดของบริษัทฯ ภายหลงัได้มาซึ)งหุ้นสามญัเพิ)มทนุของบริษัทฯ จํานวนดงักลา่ว  
 
ทั 1งนี 1 หากที)ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และ UV ไม่อนมุตัิการผ่อนผนัการทําคําเสนอซื 1อหลกัทรัพย์ดงักลา่ว FPHT ไม่
ประสงค์จะลงทนุในหุ้นสามญัเพิ)มทนุของบริษัทฯ และบริษัทฯ จะไมเ่ข้าร่วมลงทนุในโครงการสามยา่นกบักลุม่ผู้ ที)ได้รับ
สทิธิใช้ประโยชน์ในพื 1นที)จากจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัเนื)องจากบริษัทฯ จะมีเงินทนุไมเ่พียงพอในการดําเนินการ 
 

4. ประเภทและขนาดของรายการ  
การออกและเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ)มทุนให้แก่ FPHT ซึ)งเป็นบุคคลที)เกี)ยวโยงกันของบริษัทฯ (รายละเอียด
ความสมัพนัธ์ปรากฏในข้อ 2 ข้างต้น) เป็นเหตใุห้การเข้าทํารายการดงักลา่ว ซึ)งมีมลูค่ารายการ 4,971,332,228.25 
บาท เข้าขา่ยเป็นรายการเกี)ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ที) ทจ. 21/2551 เรื)องหลกัเกณฑ์ใน
การทํารายการที)เกี)ยวโยงกัน ลงวันที) 31 สิงหาคม 2551 และที)แก้ไขเพิ)มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เรื)อง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที)เกี)ยวโยงกนั 
พ.ศ. 2546 ลงวนัที) 19 พฤศจิกายน 2546 และที)แก้ไขเพิ)มเติม (“ประกาศรายการที)เกี)ยวโยงกนั”) โดยมีขนาดรายการ
เกี)ยวโยงเทา่กบัร้อยละ 62.74 ของมลูคา่สนิทรัพย์ที)มีตวัตนสทุธิ ณ วนัที) 30 กนัยายน 2558  
 
ทั 1งนี 1 เมื)อพิจารณาขนาดรายการรวมกบัรายการเกี)ยวโยงกนัรายการอื)นที)เกิดขึ 1นในช่วง 6 เดือนที)ผ่านมา ได้แก่ การ
ขายที)ดินเปลา่อําเภอทบัสะแก จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ซึ)งมีขนาดรายการร้อยละ 1.65 ของมลูค่าสินทรัพย์ที)มีตวัตน
สทุธิ และรายการเกี)ยวโยงกนัรายการอื)นซึ)งที)ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครั 1งนี 1จะขออนมุตัิการเข้าทํารายการจากที)
ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั 1งที) 1/2558 อนัได้แก่ การเข้าลงทุนในโครงการสามย่าน มูลค่าเงินลงทุนในสดัส่วนของ
บริษัทฯ ประมาณ 1,960 ล้านบาท ซึ)งมีขนาดรายการเท่ากบัร้อยละ 24.74  (รายละเอียดการเข้าทํารายการดงักลา่ว 
ปรากฏในสารสนเทศรายการได้มาซึ)งสินทรัพย์และรายการที)เกี)ยวโยงกนั กรณีการเข้าลงทนุในโครงการสามย่าน) 
รายการเกี)ยวโยงกันทั 1งหมดจะมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 89.13  ซึ)งมีขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 3 ของ
มลูคา่สนิทรัพย์ที)มีตวัตนสทุธิ ดงันั 1น บริษัทฯ จึงมีหน้าที)เปิดเผยข้อมลูสารสนเทศเกี)ยวกบัการเข้าทํารายการที)เกี)ยวโยง
กนัตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเพื)อพิจารณาอนมุตัิการ
เข้าทํารายการดงักลา่ว โดยต้องได้รับคะแนนเสียงอนมุตัิไม่ตํ)ากว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั 1งหมดของผู้ ถือหุ้นที)มา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นบัสว่นของผู้ ถือหุ้นที)มีสว่นได้เสีย รวมทั 1งบริษัทฯ ต้องจดัให้มีที)ปรึกษา
ทางการเงินอิสระเพื)อให้ความเห็นเกี)ยวกบัความสมเหตสุมผลของรายการ และความเป็นธรรมของราคาและเงื)อนไข
ของรายการตอ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื)อประกอบการพิจารณาอนมุตัิการทํารายการ  
 
สําหรับการขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื 1อหลกัทรัพย์ทั 1งหมดของบริษัทฯ โดยอาศัยมติที)ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  
(Whitewash) ให้แก่ FPHT นั 1น FPHT จะได้รับการผ่อนผนัการทําคําเสนอซื 1อหลกัทรัพย์ทั 1งหมดของบริษัทฯ ต่อเมื)อ
ได้รับความเห็นชอบจากที)ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั 1งหมด
ของผู้ ถือหุ้นที)มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นที)มีสว่นได้เสยี  



เอกสารแนบ3 

 
43

 
5. ข้อมูลทั�วไปและสรุปฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ  

5.1  ข้อมูลทั�วไปของ GOLD 
(ก)  ประวัติความเป็นมา 

บริษัทฯ ก่อตั 1งเมื)อปี 2521 โดยมีวัตถุประสงค์เพื)อดําเนินธุรกิจพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ บริษัทฯ เข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ เมื)อวนัที) 29 มีนาคม 2537 และแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากดั เมื)อวนัที) 
17 มิถนุายน 2537 ต่อมา ในเดือนตลุาคม 2555  UV ได้รับอนมุตัิจากมติที)ประชุมผู้ ถือหุ้นของ UV ให้เข้า
ทําคําเสนอซื 1อหลักทรัพย์ทั 1งหมดของบริษัทฯ โดยสมัครใจ ซึ)งภายหลังเสร็จสิ 1นการทําคําเสนอซื 1อ
หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ โดยสมคัรใจ เมื)อวนัที) 12 พฤศจิกายน 2555 UV ได้เข้าเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ 
โดยถือหุ้นบริษัทฯ รวมจํานวนทั 1งสิ 1น 574,369,645 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 50.64 ของจํานวนหุ้นที)ออกและ
จําหนา่ยแล้วทั 1งหมดของบริษัทฯ ณ ขณะนั 1น และ UV ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที)จะซื 1อหุ้นเพิ)มทนุของบริษัท
ฯ (GOLD-W1) จํานวน 235,478,220 หนว่ย  
 
ในปี 2556 บริษัทฯ ได้จดัตั 1งบริษัทยอ่ยใหม ่ภายใต้ชื)อ “บริษัท โกลเด้น แลนด์ เรสซิเด้นท์ จํากดั” เพื)อเป็น
บริษัทผู้พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทที)อยูอ่าศยัในแนวราบโครงการใหม่ที)จะเกิดขึ 1นตั 1งแต่ปี 2556 เป็น
ต้นไป โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.99  
 
ในปี 2557 บริษัทฯ เข้าซื 1อหุ้ นสามัญทั 1งหมดของบริษัท กรุงเทพบ้านและที)ดิน จํากัด (มหาชน) 
(“KLAND”) จากกลุม่ผู้ ถือหุ้นเดิมของ KLAND และที)ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั 1งที) 1/2557 ได้อนมุตัิการ
ให้เช่าช่วงสทิธิการเช่าที)ดินพร้อมอาคารสาํนกังาน สิ)งปลกูสร้าง งานระบบ และจําหน่ายไปซึ)งกรรมสิทธิ�
ในทรัพย์สินอื)นๆ ของโครงการสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ของบริษัท นอร์ท สาธร เรียลตี 1 จํากดั ซึ)ง
เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ แก่ทรัสต์เพื)อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ที)จะจดัตั 1งขึ 1น รวมทั 1งอนมุตัิการจอง
ซื 1อหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ดงักลา่ว เป็นจํานวนไมเ่กินร้อยละ 30 ของหน่วยทรัสต์ที)จําหน่ายได้แล้วทั 1 1ง
หมดของทรัสต์ หรือคิดเป็นเงินลงทนุไม ่เกิน 3,000 ล้านบาท 
 
ในปี 2558 ที)ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นครั 1งที) 22/2558 มีมติอนุมัติ (1) การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
จํานวน 1,943,760 บาท โดยการตดัหุ้นจดทะเบียนที)ยงัมิได้ออกจําหน่าย จํานวน 194,376 หุ้น มลูค่าที)
ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท (2) การโอนทนุสํารองตามกฎหมายของบริษัทฯ จํานวน 77,227,512 บาท เพื)อ
ชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ (3) การลดทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้วของบริษัทฯ จํานวน 
8,599,599,765.75 บาท จากเดิมทนุจํานวน 16,380,190,030 บาท เป็น 7,780,590,264.25 บาท โดยการ
ลดมลูคา่ที)ตราไว้ของหุ้น จากเดิมมลูคา่ที)ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท เป็นมลูคา่ที)ตราไว้หุ้นละ 4.75 บาท เพื)อ
ชดเชยสว่นตํ)ากวา่มลูคา่หุ้น และผลขาดทนุสะสมของบริษัทฯ ซึ)งภายหลงัการดําเนินการดงักลา่ว บริษัทฯ 
จะไมม่ีผลขาดทนุสะสม และจะมีสว่นเกินทนุจากการลดทนุ จํานวน 4,830,330.75 บาท ซึ)งคณะกรรมการ
มีมติให้จ่ายคืนสว่นเกินทนุจากการลดทนุดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุรายตามสดัสว่นการถือหุ้นในอตัราหุ้น
ละ 0.002948 บาท ทั 1งนี 1 บริษัทฯ ได้ดําเนินการจดทะเบียนการลดทนุดงักลา่วข้างต้นต่อกรมพฒันาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์เมื)อวนัที) 21 สิงหาคม 2558 และกําหนดวนัจ่ายเงินส่วนเกินจากการลดลงทุน
ดงักลา่วแก่ผู้ ถือหุ้นในวนัที) 28 กนัยายน 2558 
 
ปัจจุบนั บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียนและทนุชําระแล้ว จํานวน 7,780,590,264.25 บาท แบ่งออกเป็นหุ้น
สามญัจํานวน 1,638,019,003 หุ้น มูลค่าที)ตราไว้หุ้นละ 4.75 บาท และ ณ วนัที) 30 กันยายน 2558 
บริษัทฯ มีบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม ดงันี 1  
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(ข) ลกัษณะการดําเนินธุรกิจ 

บริษัทฯ บริษัทยอ่ย และบริษัทร่วม ดําเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ โดยแบ่งเป็น 2 สว่นหลกั คือ (1) 
การพฒันาโครงการที)อยูอ่าศยั และ (2) การพฒันาโครงการอาคารสงูเชิงพาณิชย์ รายละเอียดดงันี 1 
o โครงการที)อยู่อาศัย บริษัทฯ และบริษัทย่อยดําเนินธุรกิจจัดสรรบ้านและที)ดินเพื)อจําหน่าย

หลากหลายรูปแบบภายใต้แบรนด์ต่างๆ โดยเป็นการพฒันาโครงการบ้านพักอาศัยในลกัษณะ
แนวราบในรูปแบบของบ้านเดี)ยว บ้านแฝด และทาวน์เฮ้าส์ ซึ)งในปัจจบุนั บริษัทฯ ได้พฒันาโครงการ
ที)อยูอ่าศยัแนวราบ ภายใต้แบรนด์ ดงันี 1  
 

ประเภท
ผลิตภัณฑ์ 

แบรนด์ ระดับราคา โครงการปัจจุบัน 

บ้านเดี)ยว* 

 

15 – 30 ล้านบาท โกลเด้น เลเจ้นด์ สาทร – กลัปพฤกษ์ 

บ้านเดี)ยว* 

 

7 – 10 ล้านบาท o โกลเด้น เพรสทีจ วชัรพล – สขุาภิบาล 5 
o โกลเด้น เพรสทีจ เอกชยั – วงแหวน 

* 

หมายเหต ุ* อยูร่ะหวา่งจําหน่ายเงินลงทนุให้แก่นกัลงทนุที)สนใจ 
ซึ)งคาดวา่จะแล้วเสร็จภายในปี 2559 



ประเภท
ผลิตภัณฑ์ 

แบรนด์

บ้านเดี)ยว /  
บ้านแฝด* 
บ้านเดี)ยว* 

ทาวน์เฮ้าส์* 

บ้านเดี)ยว /  
บ้านแฝด / 
ทาวน์เฮ้าส์* 
บ้านเดี)ยว** 

ทาวน์เฮ้าส์** 

หมายเหต ุ * โครงการของบริษัท
 ** โครงการของบริษัท
 

o โครงการอาคารสงูเชิงพาณิชย์
ประเภทเซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์

ชื�อโครงการ 
โครงการด ิ
แอสคอท สาทร 
แบงคอก และ
สกาย วลิล่าส์  

 

โครงการตั 1งอยู่ในเขต 
สูง 35 ชั 1น จํานวน 
บริหารอาคารโดย ดิ แอสคอท กรุ๊ป จํากดั ที)เป็นผู้ นําในการบริการจดัการโรงแรมและที)พักอาศยัชั 1นนํา
จากประเทศสิงคโปร์ โดยบริเวณพื 1นที)ระหวา่งชั 1น 
ที)หรูหราและออกแบบโดยดีไซเนอร์ที)มีชื)อเสียง

แบรนด์ ระดับราคา โครงการปัจจุบัน

 

3.5 – 7 ล้านบาท o โกลเด้น วลิเลจ บางนา
o โกลเด้น วลิเลจ อ่อนนชุ 

 
3.5 – 7 ล้านบาท o โกลเด้น นีโอ อ่อนนชุ 

 

2 – 3 ล้านบาท 
 

o โกลเด้น ทาวน์ ออ่นนชุ 
o โกลเด้น ทาวน์ ปิ) นเกล้า
o โกลเด้น ทาวน์ วชัรพล

ทาวน์ รัตนาธิเบศร์
o โกลเด้น ทาวน์ งามวงศ์วาน 
o โกลเด้น ทาวน์ สขุสวสัดิ� 
o โกลเด้น ทาวน์ ลาดพร้าว 

 

2 – 5 ล้านบาท โกลเด้น อเวนิว แจ้งวฒันะ

 5 – 30 ล้านบาท 
 

o เดอะ แกรนด์ พระราม
o เดอะ แกรนด์ วงแหวน
o เดอะ แกรนด์ ปิ) นเกล้า
o เดอะ แกรนด์ บางนา 

 
2 – 3 ล้านบาท ไทม์ พระราม 5 

รงการของบริษัท โกลเด้น แลนด์ เรสซเิด้นซ์ จํากดั 
รงการของบริษัท กรุงเทพบ้านและที)ดนิ จํากดั (มหาชน) 

โครงการอาคารสงูเชิงพาณิชย์ ปัจจุบนั บริษัทฯ มีโครงการอาคารสงูเชิงพาณิชย์ ซึ)งประกอบธุรกิจ
อพาร์ทเม้นท์ โรงแรม และอาคารสาํนกังาน ดงันี 1 

รายละเอียดโครงการ 
โครงการตั 1งอยู่ในเขต CBD (Central Business District) เป็นอาคารอยู่อาศยัรวมและโรงแรม ที)ทนัสมยั 

ชั 1น จํานวน 177 ยูนิต อยู่ใกล้ย่านธุรกิจถนนสีลมและสาทร และใกล้สถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี 
บริหารอาคารโดย ดิ แอสคอท กรุ๊ป จํากดั ที)เป็นผู้ นําในการบริการจดัการโรงแรมและที)พักอาศยัชั 1นนํา
จากประเทศสิงคโปร์ โดยบริเวณพื 1นที)ระหวา่งชั 1น 21 ถงึ 35 เป็นที)ตั 1งของสกาย วลิล่าส์ ซึ)งเป็นที)
ที)หรูหราและออกแบบโดยดีไซเนอร์ที)มีชื)อเสียง 
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โครงการปัจจุบัน 

บางนา – กิ)งแก้ว 
อ่อนนชุ – พฒันาการ 

โกลเด้น นีโอ อ่อนนชุ – พฒันาการ 

ออ่นนชุ – พฒันาการ 
ปิ) นเกล้า – จรัญสนิทวงศ์ 
วชัรพล – สขุาภิบาล 5โกลเด้น 

รัตนาธิเบศร์ – สถานีรถไฟฟ้าบางพล ู
งามวงศ์วาน – ประชาชื)น 
สขุสวสัดิ� – พทุธบชูา 
ลาดพร้าว – เกษตรนวมินทร์ 

แจ้งวฒันะ – ตวิานนท์ 

พระราม 2 
วงแหวน-ประชาอทุศิ 
ปิ) นเกล้า 
บางนา – วงแหวน 

มีโครงการอาคารสงูเชิงพาณิชย์ ซึ)งประกอบธุรกิจ

เป็นอาคารอยู่อาศยัรวมและโรงแรม ที)ทนัสมยั 
ยูนิต อยู่ใกล้ย่านธุรกิจถนนสีลมและสาทร และใกล้สถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี 

บริหารอาคารโดย ดิ แอสคอท กรุ๊ป จํากดั ที)เป็นผู้ นําในการบริการจดัการโรงแรมและที)พักอาศยัชั 1นนํา
เป็นที)ตั 1งของสกาย วลิล่าส์ ซึ)งเป็นที)อยู่อาศยั
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ชื�อโครงการ รายละเอียดโครงการ 
โครงการเมย์แฟร์  
แมริออท เอ็กเซค
ควิทีฟ อพาร์ท
เม้นท์ 

เมย์แฟร์ แมริออทถูกออกแบบให้เป็นเซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ที)หรูหราที)สุดแห่งหนึ)งของกรุงเทพฯ โดยตวั
อาคารสงู 25 ชั 1นซึ)งปัจจบุนัได้รับใบอนญุาตให้ประกอบกิจการโรงแรมได้ และบริษัทได้ขายสิทธิการเช่า
ของอาคารดงักล่าวให้แก่กองทนุโกลด์พร็อพเพอร์ตี 1ฟันด์(บริษัทถือหุ้นอยู่ประมาณ 1 ใน 3) ตวัอาคาร
ประกอบด้วยห้องพกั จํานวน 164 ห้อง ห้องพกัมีขนาดตั 1งแต ่1-3 ห้องนอน บริหารโครงการโดยแมริออท 
อินเตอร์เนชั)นแนล ซึ)งเป็นบริษัทบริหารงานด้านการโรงแรมชั 1นนําของโลก โครงการตั 1งอยู่ใจกลางซอย
หลงัสวน ไม่ไกลจากสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส และใกล้สวมลมุพินี 

โครงการโกลเด้น
แลนด์ บวิดิ 1ง 

โครงการโกลเด้นแลนด์ บวิดิ 1ง มีพื 1นที)ให้เช่าทั 1งหมดประมาณ 11,000 ตารางเมตร ตวัอาคารสูง 8  ชั 1นและ
ใต้ดิน 1 ชั 1น อาคารตั 1งอยู่ใกล้กบัย่านช้อปปิ1งใจกลางเมืองและโรงแรมที)สําคญั เช่น Central World เกษร
พลาซ่า เซ็นทรัลชิดลม โรงแรมโฟร์ ซีซั)น โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ และ โรงแรมอินเตอร์ คอน
ติเนนตลั นอกจากนี 1 สามารถเดินทางจากสถานีรถไฟฟ้า บีทีเอส สถานีราชดําริและสถานีชิดลม โดย
อาคารได้รับการออกแบบมาให้สามารถมีความยืดหยุ่นในการจดัพื 1นที) เพื)อตอบรับความต้องการของผู้
เช่าอาคาร 

โครงการ พานอ
รามา กอล์ฟ 
แอนด์ คนัทรี คลบั 

พานอรามา กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ ตั 1งอยู่ที)อําเภอสีคิ 1ว จังหวัดนครราชสีมา เป็นรีสอร์ทเพื)อการ
พักผ่อนและอยู่อาศัยท่ามกลางทิวทัศน์เชิงเขาอันสวยงาม มีเนื 1อที)ประมาณ 2,000 ไร่ ประกอบด้วย 
สนามกอล์ฟมาตรฐาน 18 หลุม รายล้อมด้วยเนินเขาสูง และนํ 1าตกตามธรรมชาติ ที)ดินจัดสรร 
คอนโดมิเนียม บ้านเดี)ยว โรงเรียนฝึกหดักอล์ฟ สปอร์ตคอมเพล็กซ์ สวนป่า พร้อมด้วยอาคารสโมสรอนั
กว้างใหญ่ ร้านค้า ห้องสมัมนา และยงัมีพื 1นที)สําหรับพฒันาอย่างตอ่เนื)องในอนาคต 

โครงการสาทร 
สแควร์*   

โครงการเป็นอาคารสํานกังานสูง 39 ชั 1น มีพื 1นที)เช่ากว่า 73,000 ตารางเมตร ตั 1งอยู่ในย่านธุรกิจที)สําคญั 
ซึ)งเป็นจุดเชื)อมต่อระหว่างถนนสาทรและถนนนราธิวาสราชนครินทร์ สามารถเข้าถึงอาคารได้โดยทาง
เชื)อมจากสถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรีอาคารสาทร สแควร์ มีรูปแบบสถาปัตยกรรมที)มีเอกลกัษณ์ รวมถึงมี
พื 1นที)เช่าในแตล่ะชั 1นที)เป็นพื 1นที)เปิดโล่งไม่มีเสาทําให้มีความยืดหยุ่นในการจดัพื 1นที)สํานกังาน 

โครงการดบับลิว 
โฮเตล็ แบงคอก 

โรงแรมดบับลิว โฮเตล็ แบงคอก ตั 1งอยู่ข้างอาคารสาทร สแควร์ บนถนนนสาทร เป็นโรงแรมหรูที)มีห้องพกั
จํานวน 403 ห้อง พร้อมสิ)งอํานวยความสะดวก และมีความสะดวกสบายในการเดินทางทั 1งทางรถยนต์ 
และรถไฟฟ้าบีทีเอส โดยโรงแรมได้เริ)มเปิดดําเนินการแล้วตั 1งแตเ่ดือนธนัวาคม 2555 

โครงการ เอฟ 
วาย ไอ เซ็นเตอร์ 
(FYI Center) 

โครงการตั 1งอยู่ตรงข้ามศนูย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ�และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อสร้างบนเนื 1อ
ที)ดิน 8-3-75.28 ไร่ ตั 1งอยู่ตรงหวัมุมถนนพระราม 4 ตัดกับถนนรัชดาภิเษก ใกล้สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน
สถานีศนูย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ� โดยโครงการจะพฒันาเป็นพื 1นที)สํานกังานและโรงแรม มีกําหนดการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือนมิถนุายน ปี 2559 

หมายเหต ุ* สินทรัพย์ที)จะจําหน่ายให้แก่ทรัสต์ ที)อยู่ระหวา่งการพิจารณาแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์จากสํานกังาน ก.ล.ต. 
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โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ บริษัทยอ่ย และบริษัทร่วม ปี 2555-2557 และเดือนมกราคม – กนัยายน 2558 มีดงันี 1 

  ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ม.ค. - ก.ย. 2558 
  ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รายได้จากการขาย
อสังหาริมทรัพย์ 

        ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์เพื)อขาย 
           -  โครงการบ้านเดี)ยว 842.00 50.09 622.23 39.04 3,071.94 69.26 4,746.72 83.59 

   -  โครงการอาคารชดุ 3.88 0.23 - - - - - - 
รายได้จากการเช่าและบริการ 

      
  

   -  เซอร์วสิอพาร์ทเมนท์และ
โรงแรม 393.15 23.39 412.17 25.86 376.02 8.48 327.55 5.77 
   -  อาคารสํานกังานให้เช่า 318.10 18.92 439.65 27.58 532.81 12.01 522.07 9.91 
   -  อื)นๆ 63.51 3.78 69.15 4.34 51.64 1.16 36.86 0.65 
รายได้จากกิจการสนามกอล์ฟ 

      
  

   -  โครงการพานอรามา กอล์ฟ 
แอนด์ คนัทรี คลบั 22.76 1.35 22.17 1.39 19.43 0.44 12.28 0.22 

รายได้อื�น 
      

  
   -  กําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์

ที)จดัประเภทเป็นถือไว้เพื)อขาย - - - - 323.73 7.30 1.24 0.02 
   -  รายได้จากเงินลงทนุ 23.38 1.39 14.15 0.89 17.71 0.40 11.99 0.21 
   -  รายได้จากคา่บริหารโครงการ 5.81 0.35 8.25 0.52 - - -  
   -  รายได้อื)นๆ 8.30 0.50 6.11 0.38 41.89 0.95 19.91 0.35 

รายได้รวม 1,680.89 100.00 1,593.87 100.00 4,435.17 100.00 5,678.62 100.00 

 
(ค) คณะกรรมการ 

คณะกรรมการของบริษัทฯ ณ วนัที) 6 พฤศจิกายน 2558 มีรายละเอียดดงันี 1 
 รายชื�อ ตาํแหน่ง 

1. นายวนัชยั ศารทลูทตั ประธานกรรมการ 
2. นายปณต สริิวฒันภกัด ี รองประธานกรรมการ 
3. นายฐาปน สริิวฒันภกัด ี กรรมการ 
4. นายโชติพฒัน์ พีชานนท์ กรรมการ 
5. นายสทิธิชยั ชยัเกรียงไกร กรรมการ 
6. นายชายน้อย เผื)อนโกสมุ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
7. นายอดุม พวัสกลุ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
8. นายชินวฒัน์ ชินแสงอร่าม กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
9. นายธนพล ศิริธนชยั กรรมการและประธานอํานวยการ 

 
กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัทฯ ได้แก่ นายปณต สริิวฒันภกัดี นายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร นายธนพล 
ศิริธนชยั และนายโชติพฒัน์ พีชานนท์โดยกรรมการสองในสี)คนลงนามและประทบัตราสาํคญัของบริษัทฯ  
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คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วนัที) 6 พฤศจิกายน 2558 มีรายละเอียดดงันี 1  
 รายชื�อ ตาํแหน่ง 

1. นายธนพล ศิริธนชยั ประธานอํานวยการ 
2. นายสมบรูณ์ วศินชชัวาล รองกรรมการผู้จดัการ สายงานบญัชีและการเงิน 
3. นายแสนผิน สขุี กรรมการผู้จดัการ สายงานโครงการที)อยูอ่าศยั 
4. นายกําพล ปญุโสณี ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ สายงานพฒันาธุรกิจ 
5. นายวิทวสั คตุตะเทพ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ สายงานโครงการเชิงพาณิชยกรรม 
6. นายเทพศกัดิ� นพกรวิเศษ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ สายงานบญัชีและการเงิน 

 
(ง) ผู้ ถือหุ้น 

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วนัที) 30 กนัยายน 2558 ซึ)งเป็นวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นลา่สดุ 
มีรายละเอียดดงันี 1 

 รายชื�อผู้ถอืหุ้น จาํนวนหุ้น % 
1. บริษัท ยนิูเวนเจอร์ จํากดั (มหาชน)  912,829,675 55.73 
2. WELL BASE DEVELOPMENT LIMITED* 284,353,695 17.36 
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั 82,689,523 5.05 
4. กองทนุเปิด บวัหลวงโครงสร้างพื 1นฐานเพื)อการเลี 1ยงชีพ 16,525,800 1.01 
5. กองทนุเปิดบวัหลวงโครงสร้างพื 1นฐาน 9,541,900 0.58 
6. นายบญุเกียรต ิ  เอื 1อสดุกิจ  8,249,100 0.50 
7. EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS 

SMALL CAP SERIES  
6,949,400 0.42 

8.  นายสนิท ดษุฎีโหนด  5,862,900 0.36 
9.  นายวิโรจน์ จิระพงษ์ตระกลู  5,501,400 0.34 
10.  นางสดุใจ  วฒุศิกัดิ�ศิลป์  4,650,000 0.28 

 หมายเหต ุ* เป็นกองทนุส่วนบคุคล ซึ)งไม่มีความเกี)ยวข้องกบักรรมการและ/หรือผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ GOLD และ UV  

 
(จ) สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

ข้อมลูทางการเงินตามงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับปีสิ 1นสดุ ณ วนัที) 31 ธันวาคม 2555 – 2557 และงบ
การเงินสาํหรับงวด 9 เดือน สิ 1นสดุ ณ วนัที) 30 กนัยายน 2558 ที)ผา่นการตรวจสอบหรือสอบทานจากบริษัท 
เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั มีรายละเอียดโดยสรุปดงันี 1 
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ตารางสรุปฐานะทางการเงนิและผลการดาํเนินงานสาํหรับปีบัญชี 2555 – 2557 
และงวด 9 เดือน สิ 0นสุด ณ วนัที� 30 กันยายน 2558 

งบแสดงฐานะการเงนิ  
(หน่วย : ล้านบาท) 

งบการเงนิรวม 
2555 

(ปรับปรุง
ใหม่) 

2556 
2557 

(ปรับปรุง
ใหม่) 

30 ก.ย.2558 

สินทรัพย์หมุนเวียน     
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 219.05 156.36  147.94 194.35 
เงินลงทนุชั)วคราว - เงินฝากประจํา 113.99 11.73  9.54 14.50 
ลกูหนี 1การค้า 117.92 120.73 92.24 106.23 
ลกูหนี 1และเงินทดรองจ่ายแกกิ่จการที)เกี)ยวข้องกนั 0.75 1.62 - - 
เงินให้กู้ยืมระยะสั 1นแก่กิจการที)เกี)ยวข้องกนั 196.24 - - - 
โครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหวา่งการพฒันา 656.29 1,883.63 11,399.36 10,755.03 
สนิทรัพย์หมนุเวียนอื)น 80.54  107.51  177.87 217.84 
สนิทรัพย์จดัประเภทเป็นถือไว้เพื)อขาย - 50.95 - - 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,384.78 2,332.53 11,826.95 11,287.95 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     
เงินฝากธนาคารที)มีภาระคํ 1าประกนั 6.51 5.58 34.58 16.83 
เงินลงทนุในบริษัทร่วม 371.31 271.35 243.73 239.55 
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที)เกี)ยวข้องกนั - 174.72 212.78 188.43 
อสงัหาริมทรัพย์พฒันาเพื)อขาย 149.01 154.58 51.78 51.78 
คา่ความนิยม - - 1.63 1.63 
อสงัหาริมทรัพย์เพื)อการลงทนุ 6,429.06 6,212.59 5,243.41 6,175.28 
คา่เช่าจ่ายลว่งหน้า 1,521.52 1,489.24 1,446.15 1,408.02 
ที)ดิน อาคารและอปุกรณ์ 1,691.87 1,787.25 1,828.17 1,959.95 
สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน 48.41 55.13 13.22 11.53 
สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 27.43 20.54 50.14 51.24 
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื)น 66.97 76.03 317.58 192.33 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 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 
หนี 0สนิหมุนเวียน     
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั 1นจาก
สถาบนัการเงิน 1.82 865.63 3,647.17 3,216.90 
เจ้าหนี 1การค้า 39.60 132.37 798.35 1,309.32 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินที)ถงึกําหนด
ชําระภายในหนึ)งปี 1,342.94 242.74 2,817.96 2,515.55 
หุ้นกู้ ระยะยาวที)ถงึกําหนดชําระภายในหนึ)งปี - - 249.47 249.99 
คา่เช่ารับลว่งหน้าที)ถึงกําหนดภายในหนึ)งปี 29.92 29.92 29.92 29.92 
ภาษีเงินได้ค้างจา่ย 1.28 - 73.21 37.83 
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งบแสดงฐานะการเงนิ  
(หน่วย : ล้านบาท) 

งบการเงนิรวม 
2555 

(ปรับปรุง
ใหม่) 

2556 
2557 

(ปรับปรุง
ใหม่) 

30 ก.ย.2558 

เงินรับลว่งหน้าคา่ใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ 1.98 25.31 - - 
หนี 1สนิหมนุเวียนอื)น 475.8 378.55 532.09 620.27 
รวมหนี 0สินหมุนเวียน 1,893.34 1,674.52 8,148.17 7,979.77 
หนี 0สนิไม่หมุนเวียน     
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,971.59 3,022.54 3,539.24 3,636.34 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากผู้ ถือหุ้นของบริษัทยอ่ย 262.21 273.42 470.02 481.10 
คา่เช่ารับลว่งหน้า 798.89 769.16 738.96 716.52 
หนี 1สนิภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 206.10 204.00 341.36 329.80 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 23.94 16.26 37.80 46.51 
ประมาณการหนี 1สนิระยะยาว 156.44 206.14 232.07 240.42 
หนี 1สนิไมห่มนุเวียนอื)น 444.51 526.63 400.17 435.13 
รวมหนี 0สินไม่หมุนเวียน 3,863.67 5,018.15 5,759.61 5,885.82 
รวมหนี 0สิน 5,757.02 6,692.67 13,907.78 13,865.58 
ส่วนของผู้ถอืหุ้น     
ทนุจดทะเบียน 16,382.13 16,382.13 16,382.13 7,780.59 
ทนุที)ออกและชําระแล้ว 11,341.48 12,678.71 16,380.19 7,780.59 
สว่นตํ)ากวา่มลูคา่หุ้น (3,810.72) (4,746.78) (7,337.81) - 
กําไร (ขาดทนุ) สะสม (1,369.65) (1,800.08) (1,449.90) 178.11 
สว่นเกินทนุจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคมุ
เดียวกนั 

- - 29.53 29.53 

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้นของบริษัท 6,161.11 6,131.86 7,622.01 7,988.23 
สว่นได้เสยีที)ไมม่ีอํานาจควบคมุ (221.26) (244.99) (259.67) (269.31) 
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 5,939.85 5,886.87 7,362.34 7,718.92 
รวมหนี 0สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 11,696.87 12,579.54 21,270.11 21,584.50 
  

งบแสดงผลการดาํเนินงาน 
(หน่วย : ล้านบาท) 

งบการเงนิรวม 
2555 

(ปรับปรุงใหม่) 
2556 

 
2557 

(ปรับปรุงใหม่) 
ม.ค.-ก.ย.

2558 
รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 845.88 622.23 3,071.94 4,746.72 
รายได้จากการให้เชา่และบริการ 774.77 920.96 960.47 886.48 
รายได้จากกิจการสนามกอล์ฟ 22.76 22.17 19.43 12.28 
รายได้คา่การจดัการ 5.81 8.25 - - 
รายได้จากการลงทนุ 23.37 14.15 17.71 11.99 
รายได้อื)น 8.30 6.11 365.62* 21.15** 
รวมรายได้ 1,680.89 1,593.87 4,435.17 5,678.62 
ต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์ 636.39 483.54 2,147.47 3,333.89 
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งบแสดงผลการดาํเนินงาน 
(หน่วย : ล้านบาท) 

งบการเงนิรวม 
2555 

(ปรับปรุงใหม่) 
2556 

 
2557 

(ปรับปรุงใหม่) 
ม.ค.-ก.ย.

2558 
ต้นทนุการให้เชา่และบริการ 578.29 621.07 600.39 479.22 
ต้นทนุกิจการสนามกอล์ฟ 11.61 12.50 12.73 8.94 
คา่ใช้จา่ยในการขาย 73.45 69.72 326.66 499.22 
คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 686.41 536.79 815.26 709.63 
ต้นทนุทางการเงิน 286.04 248.81 182.21 213.26 
รวมค่าใช้จ่าย 2,272.19 1,972.43 4,084.72 5,244.15 
สว่นแบง่กําไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในบริษัท
ร่วม (1.74) (68.64) 

0.75 
25.19 

สว่นแบง่กําไร(ขาดทนุ)จากเงินลงทนุในกิจการที)
ควบคมุร่วมกนั 

- - 5.77 - 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้ (593.04) (447.20) 356.97 459.65 
ผลประโยชน์ (คา่ใช้จา่ย) ภาษีเงินได้ (27.23) (6.95) (52.36) (98.24) 
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด (620.27) (454.15) 304.61 361.41 

หมายเหต ุ* กําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์จดัประเภทเป็นถือไว้เพื)อขายจํานวน 323.73 ล้านบาท 
              ** กําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์ที)ไม่ใช่สินทรัพย์หลกัในการประกอบธุรกิจจํานวน 1.24 ล้านบาท 
 

งบกระแสเงนิสด 
(หน่วย : ล้านบาท) 

งบการเงนิรวม 
2555 

(ปรับปรุงใหม่) 
2556 

2557 
(ปรับปรุงใหม่) 

ม.ค.-ก.ย.
2558 

เงินสดสทุธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน (83.79) (1,026.59)  (2,297.07) 2,073.72 
เงินสดสทุธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทนุ (190.33) (59.68)  256.10  (1,177.35) 
เงินสดสทุธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจดัหาเงิน (326.37) 1,023.58  2,032.55  (849.95) 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ�มขึ 0น 
(ลดลง) สุทธิ 

(600.49) (62.69) (8.42)  46.41 

 

อัตราส่วนทางการเงนิ 
งบการเงนิรวม 

2555 2556 2557 ม.ค.-ก.ย.2558 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) 
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 0.73 1.39 1.45 1.41 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เทา่) 0.24 0.17 0.03 0.04 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด (เทา่) (0.05) (0.56) (0.46) 0.34 
อตัราสว่นหมนุเวยีนลกูหนี 1การค้า (เทา่) 23.23 26.92 25.77 26.75 
ระยะเวลาเก็บหนี 1เฉลี)ย (วนั) 15.50 13.37 13.97 13.46 
อตัราสว่นหมนุเวยีนสนิค้าคงเหลอื (เทา่) 0.75 0.38 0.32 0.40 
ระยะเวลาขายสนิค้า (วนั) 478.33 945.51 1113.37 897.33 
อตัราสว่นหมนุเวยีนเจ้าหนี 1 (เทา่) 4.71 5.62 4.61 4.22 
ระยะเวลาการชําระหนี 1โดยเฉลี)ย (วนั) 76.44 64.02 78.01 85.37 
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อัตราส่วนทางการเงนิ 
งบการเงนิรวม 

2555 2556 2557 ม.ค.-ก.ย.2558 
Cash Cycle (วนั) 417.39 894.86 1046.33 825.42 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร (Profitability Ratio) 
อตัรากําไรขั 1นต้น (%) 25.38% 28.64% 31.87% 32.30% 
อตัรากําไรจากการดําเนินงาน (%)    (20.86%)    (10.11%)  3.69%      10.89%  
อตัรากําไรสทุธิ (%)  (33.69%)  (27.01%)  7.67%         6.54%  
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%)      (8.70%)      (7.00%)  4.59%         6.35%  
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน (Efficiency Ratio) 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ (%)      (4.65%)      (3.55%)  1.86%         3.46%  
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร (%)    (19.02%)    (10.81%)  32.88%      54.29%  
อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ (เทา่)           0.14            0.13   0.26            0.53  
อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial Policy Ratio) 
อตัราสว่นหนี 1สนิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่)  0.97   1.14   1.90            1.80  
อตัราสว่นความสามารถชําระดอกเบี 1ย (เทา่)       (1.07)      (0.52)  2.92            3.04  
 
คาํอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน  
ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย สามารถพิจารณาตามประเภทของธุรกิจได้ดงันี 1 
 

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์  
ในปี 2555 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ จํานวน 846 ล้านบาท เพิ)มขึ 1นจากปีก่อน จํานวน 263 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 45 สาเหตหุลกัมาจากการเพิ)มขึ 1นของการโอนกรรมสทิธิ�โครงการโกลเด้น เฮอริเทจ เฟส 2 และโครงการ
แกรนด์ โมนาโค เฟส 1 และในปี 2556 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ จํานวน 622 ล้านบาท ลดลงจากปี
ก่อน จํานวน 224 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 26 สาเหตหุลกัมาจากการลดลงของการโอนกรรมสทิธิ�โครงการบ้านจดัสรร
เก่า และบริษัทฯยงัไม่สามารถรับรู้รายได้จากการขายในโครงการใหม่ที)อยู่ระหว่างการพฒันา โดยในปี 2557 บริษัทฯ มี
รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ จํานวน 3,072 ล้านบาท เพิ)มขึ 1นจากปีก่อนเป็นจํานวน 2,450 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อย
ละ 394 เพิ)มขึ 1นจากโครงการบ้านจดัสรรที)พฒันาใหม ่7 โครงการ เป็น 3 โครงการที)พฒันาระหว่างปี 2556 และ 4 โครงการที)
พฒันาระหว่างปี 2557 เป็นจํานวน 1,679 ล้านบาท และจากการรับรู้รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ในโครงการบ้าน
จดัสรรของกลุม่บริษัท กรุงเทพบ้านและที)ดิน จํากดั (มหาชน) (“KLAND”)  ที)บริษัทฯ ได้เข้าไปลงทนุเมื)อวนัที) 12 ธันวาคม 
2557 จํานวน 770 ล้านบาท โดยยอดรายได้ดงักลา่วได้รวมรายได้ของกลุม่ KLAND ตั 1งแตว่นัที) 21 สิงหาคม 2557 จนถึง 11 
ธันวาคม 2557 ซึ)งเป็นช่วงที)กิจการที)อยู่ภายใต้การควบคมุเดียวกนัได้เข้าซื 1อสว่นได้เสียจนถึงเกณฑ์ที)นบัได้ว่าเข้าควบคุม
กิจการเป็นจํานวน 598 ล้านบาท  
 
สําหรับงวด 9 เดือนสิ 1นสดุ ณ 30 กนัยายน 2558 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ จํานวน 4,747 ล้านบาท 
เพิ)มขึ 1นจากงวดเดียวกนัของปีก่อน จํานวน 3,160 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 199 จากโครงการบ้านจดัสรรที)อยู่ระหว่าง
พฒันาและเปิดขายแล้วจํานวน 12 โครงการ เทียบกบังวดเดียวกนัเมื)อปี 2557 ที)มีเพียง 4 โครงการ จํานวน 1,807 ล้าน
บาท และจากการรับรู้รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ในโครงการบ้านจดัสรรของกลุม่ KLAND เพิ)มขึ 1นจํานวน 1,353 
ล้านบาท โดยเป็นการเปรียบเทียบรายได้ 9 เดือนของปี 2558 เทียบกบัรอบระยะเวลาตั 1งแตว่นัที) 21 สิงหาคม 2557 จนถึง
วนัที) 30 กนัยายน 2557 
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รายได้จากการให้เช่าและบริการ  
ผลกระทบจากการปรับปรุงงบการเงินสาํหรับปี 2555 ตามมาตรฐานการบญัชีใหม่ ทําให้รายได้จากการให้เช่าและบริการ
จากเดิม 713 ล้านบาท เป็น 775 ล้านบาท เมื)อเทียบกบัปี 2554 เพิ)มขึ 1นเป็นจํานวน 304 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 65 
สว่นใหญ่เป็นผลจากการเพิ)มขึ 1นของรายได้จากการให้เช่าและบริการของโครงการ อาคารสาํนกังานสาทร สแควร์ และในปี 
2556 บริษัทฯ มีรายได้จากการให้เช่าและบริการเป็นจํานวน 921 ล้านบาท เพิ)มขึ 1นจากปีก่อนเป็นจํานวน 146 ล้านบาท 
หรือเพิ)มขึ 1นร้อยละ 19 สว่นใหญ่เป็นผลจากการเพิ)มขึ 1นของรายได้จากการให้เช่าและบริการของโครงการอาคารสํานกังาน
สาทร สแควร์ โดยในปี 2557 บริษัทฯ มีรายได้จากการให้เช่าและบริการเป็นจํานวน 960 ล้านบาท เพิ)มขึ 1นจากปีก่อนเป็น
จํานวน 40 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4 โดยสว่นใหญ่เกิดจากการเพิ)มขึ 1นจากธุรกิจอาคารสํานกังาน อนัได้แก่โครงการ
สาทร สแควร์ และโครงการโกลเด้นแลนด์ บิวดิ 1ง จากอตัราการเช่าพื 1นที)และอตัราค่าเช่าเฉลี)ยที)ดีขึ 1นกว่าปีก่อน ในขณะที)
รายได้จากธุรกิจเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์จากโครงการ เมย์แฟร์ แมริออท และแอสคอท สาทร ลดลง ซึ)งเป็นผลกระทบจากการ
ลดลงของลกูค้าชาวตา่งชาติที)เข้าพกัอาศยัเนื)องจากเหตกุารณ์ความไมส่งบทางการเมือง  
 
สาํหรับงวด 9 เดือนสิ 1นสดุ 30 กนัยายน 2558 บริษัทฯ มีรายได้จากการให้เช่าและบริการเป็นจํานวน 886 ล้านบาท เพิ)มขึ 1น
จากงวดเดียวกนัของปีก่อน 187 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 27 โดยเพิ)มขึ 1นจากธุรกิจให้เช่าอาคารสาํนกังาน จํานวน 135 
ล้านบาท โดยสว่นใหญ่มาจากโครงการสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ที)มีอตัราการเช่าพื 1นที)และอตัราคา่เช่าที)ดีขึ 1นกว่าปี
ก่อน และเพิ)มขึ 1นจากธุรกิจโรงแรมและเซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ จํานวน 59 ล้านบาท 
 
รายได้จากกิจการสนามกอล์ฟ  
ปี 2555 บริษัทฯ มีรายได้จากกิจการสนามกอล์ฟจํานวน 23 ล้านบาท เพิ)มขึ 1นจากปีก่อน จํานวน 0.4 ล้านบาท หรือเพิ)มขึ 1น
ร้อยละ 2 และในช่วงปี 2556-2557 และงวด 9 เดือนสิ 1นสดุ ณ 30 กนัยายน 2558 บริษัทฯ มีรายได้จากกิจการสนามกอล์ฟ
จํานวน 22 ล้านบาท 19 ล้านบาท และ 12 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกนัปีก่อนหน้า 0.6 ล้านบาท 3 ล้านบาท และ 2 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3 ร้อยละ 12 และร้อยละ 12 ตามลาํดบั  
 
อตัรากําไรขั 1นต้นของกลุม่ธุรกิจ ตั 1งแตปี่ 2555 – 2557 และงวดหกเดือนสิ 1นสดุ ณ 30 กนัยายน 2558 มีดงันี 1 

 
ต้นทุนขายอสงัหาริมทรัพย์ 
ในปี 2555 บริษัทฯ มีต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์จํานวน 636 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 75 ของรายได้จากการขาย
อสงัหาริมทรัพย์ ซึ)งต้นทนุดงักลา่วรวมการกลบัรายการการด้อยคา่สนิทรัพย์จํานวน 12 ล้านบาท ซึ)งคิดเป็นร้อยละ 1 ของ
รายได้ และในปี 2556 บริษัทฯ มีต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์จํานวน 484 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 78 ของรายได้จากการ

ธุรกิจ 
อัตรากาํไรขั 0นต้น 

ปี 2555  
(ปรับปรุงใหม่) 

ปี 2556 ปี 2557 
ม.ค.–ก.ย.  

2558 
การขายอสงัหาริมทรัพย์ 24.8% 22.3% 30.1% 29.8% 
การให้เชา่และบริการ 25.4% 32.6% 37.5% 45.9% 
กิจการสนามกอล์ฟ 49.0% 43.6% 34.5% 27.2% 
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ขายอสงัหาริมทรัพย์  อตัราสว่นต้นทนุตอ่รายได้เพิ)มขึ 1นเนื)องจากมีต้นทนุในการปรับปรุงระบบสาธารณปูโภคของโครงการ
บ้านจัดสรรเพิ)มขึ 1น โดยปี 2557 บริษัทฯ มีต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์จํานวน 2,147 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 70 ของ
รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ มีอตัรากําไรขั 1นต้นที)เพิ)มขึ 1น โดยมาจากโครงการใหม่ที)มีอตัรากําไรขั 1นต้นที)ร้อยละ 34 
ซึ)งสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทอื)นในอุตสาหกรรมที)จะมีอตัรากําไรขั 1นต้นในระดบัร้อยละ 32 ถึง ร้อยละ 36 สําหรับ
โครงการเก่า บริษัทฯยงัทยอยขายเพื)อปิดโครงการ และคาดวา่จะปิดได้หมดในปี 2558 สว่นต้นทนุขายของกลุม่ KLAND มี
อัตรากําไรขั 1นต้นการปรับต้นทุนการเข้าซื 1อกิจการของบริษัทฯ จะอยู่ที) ร้อยละ 33 ซึ)งอยู่ในอัตรากําไรขั 1นต้นของ
อตุสาหกรรม แตภ่ายหลงัปรับต้นทนุตามมลูคา่เข้าซื 1อกิจการ (Purchase Price Allocation “PPA”) อตัรากําไรขั 1นต้นจะตก
ลงเหลอืเพียงร้อยละ 23  
 
สาํหรับงวด 9 เดือนสิ 1นสดุ ณ 30 กนัยายน 2558 บริษัทฯ มีต้นทนุการขายอสงัหาริมทรัพย์จํานวน 3,072 ล้านบาท เพิ)มขึ 1น
จากงวดเดียวกนัของปีก่อนหน้า 2,277 ล้านบาท แต่มีอตัรากําไรขั 1นต้นเพียงร้อยละ 30 ลดลงร้อยละ 4 เนื)องจากการลด
ราคาเพื)อรักษาสว่นแบง่ตลาดจากภาวะการแขง่ขนัที)สงู และการชะลอตวัของบ้านราคา 10 ล้านบาทขึ 1นไป  
 
ต้นทุนจากการให้เช่าและบริการ  
ในปี 2555 บริษัทฯ มีต้นทนุการให้เช่าและบริการจํานวน 578 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 75 ของรายได้จากการให้เช่าและ
บริการ โดยอตัราส่วนต้นทุนต่อรายได้เพิ)มขึ 1นจากปี 2554 ซึ)งส่วนใหญ่เป็นผลจากต้นทนุของโครงการอาคารสํานกังาน
สาทร สแควร์ ทั 1งนี 1 บริษัทฯ เริ)มรับรู้ต้นทนุดงักลา่วโดยเฉพาะค่าเสื)อมราคาและค่าเช่าที)ดิน ในกลางเดือนกนัยายน 2554 
เนื)องจากโครงการดงักลา่วได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยในปี 2556-2557 และงวด 9 เดือนสิ 1นสดุ 30 กนัยายน 2558 บริษัทฯ มี
ต้นทนุจากการให้เช่าและบริการจํานวน 621 ล้านบาท 600 ล้านบาท และ 479 ล้านบาท ตามลําดบั คิดเป็นร้อยละ 67 
ร้อยละ 63 และร้อยละ 54 ของรายได้จากการให้เช่าและบริการในแตล่ะปี โดยอตัราสว่นต้นทนุที)ลดลงอย่างต่อเนื)อง สว่น
ใหญ่เป็นผลมาจากอตัราการให้เช่าพื 1นที)โครงการสาทร สแควร์ ที)เพิ)มขึ 1น ในขณะที)ต้นทนุค่าบริการเพิ)มขึ 1นเฉพาะสว่นของ
ต้นทนุผนัแปรตามอตัราสว่นการให้เช่า โดยต้นทนุคงที)และคา่เสื)อมราคาไมไ่ด้ปรับขึ 1นมาก  
 
ต้นทุนจากกิจการสนามกอล์ฟ  
ในปี 2555 – 2557 และงวด 9 เดือน สิ 1นสดุ ณ 30 กนัยายน 2558 บริษัทฯ มีต้นทนุกิจการสนามกอล์ฟจํานวน 12 ล้าน
บาท 13 ล้านบาท 13 ล้านบาท และ 9 ล้านบาท ตามลาํดบั คิดเป็น ร้อยละ 51 ร้อยละ 56 ร้อยละ  66 และร้อยละ 73 ของ
รายได้จากกิจการสนามกอล์ฟในแต่ละปี ซึ)งต้นทนุสงูขึ 1นอย่างต่อเนื)อง มีสาเหตจุากการปรับค่าแรง ต้นทนุค่าบํารุงรักษา 
ต้นทุนค่าสาธารณูปโภคที)สงูขึ 1น ในขณะที)ไม่สามารถสร้างรายได้มาชดเชยได้ เป็นเหตุผลให้บริษัทฯ จะไม่รวมธุรกิจ
ดงักลา่วอยูใ่นแผนดําเนินธุรกิจหลกั และจะจําหนา่ยสนิทรัพย์ดงักลา่วออกไป 
 
ค่าใช้จ่ายในการขาย  

ในปี 2555 บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายในการขายจํานวน 73 ล้านบาท เพิ)มขึ 1นจากปี 2554 จํานวน 12 ล้านบาท หรือเพิ)มขึ 1นร้อยละ 
20 ซึ)งสาเหตหุลกัมาจากการเพิ)มขึ 1นของค่าใช้จ่ายในการขายของโครงการ อาคารสํานกังาน สาทร สแควร์ ที)ใช้จ่ายเป็นค่า
นายหน้าของการจดัหาผู้ เช่ารายใหม ่และในปี 2556 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายจํานวน 70 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 
จํานวน 4 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5 ซึ)งสาเหตหุลกัมาจากค่าใช้จ่ายในการขายของโครงการ อาคารสํานกังาน สาทร 
สแควร์ ที)จดัหาพนกังานของบริษัท ทําหน้าที)แทน และลดคา่นายหน้าในการจดัหาผู้ เช่ารายใหม ่และสาํหรับปี 2557 บริษัทฯ 
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มีค่าใช้จ่ายในการขายจํานวน 327 ล้านบาท เพิ)มขึ 1นจากปีก่อน 257 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 369 เป็นผลมาจาก
คา่ใช้จ่ายทางการตลาดเพื)อการเปิดขายโครงการใหม่ 7 โครงการ และค่าใช้จ่ายของกลุม่ KLAND  รวมถึงค่าใช้จ่ายในการ
สง่เสริมการขายระหวา่งปี โดยคา่ใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ ใช้ไปเป็นจํานวน 88 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3 ของ
ยอดจองซื 1อบ้านใหม่ ค่าใช้จ่ายสง่เสริมการขายใช้ไปจํานวน 74 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2 ของรายได้จากการขาย ในสว่น
ของภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมในการโอนบ้านและที)ดิน เพิ)มขึ 1นตามการเติบโตของรายได้จากการขายบ้านพร้อม
ที)ดิน 
 

สําหรับงวด 9 เดือนสิ 1นสดุ ณ 30 กนัยายน 2558 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขาย 499 ล้านบาท เพิ)มขึ 1นจากงวดเดียวกนั
ของปีก่อน 319 ล้านบาท เป็นผลจากการเติบโตของรายได้จากการขายบ้านพร้อมที)ดิน  สว่นใหญ่เพิ)มขึ 1นในสว่นภาษีธุรกิจ
เฉพาะและคา่ธรรมเนียมในการโอนบ้านและที)ดิน คา่ใช้จ่ายในการจดักิจกรรมทางการตลาดเพื)อการเปิดโครงการใหม ่และ
ค่าใช้จ่ายในการสง่เสริมการขายในระหว่างไตรมาส และจากการรับรู้ค่าใช้จ่ายในการขายของกลุม่  KLAND  ที)เพิ)มขึ 1น
สาํหรับงวด 9 เดือนของปี 2558 จํานวน 119 ล้านบาท โดยเป็นการเปรียบเทียบกบัรอบระยะเวลาตั 1งแต่วนัที) 21 สิงหาคม 
2557 จนถึงวนัที) 30 กนัยายน 2557 
 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  
ในปี 2555 บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายในการบริหาร 686 ล้านบาท เพิ)มขึ 1นจากปี 2554 จํานวน 266 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
63 สาเหตุหลักมาจากการเพิ)มขึ 1นของประมาณการหนี 1สินจากคดีความจํานวน 165 ล้านบาท ค่าเผื)อการลดมูลค่า
สนิทรัพย์จํานวน 46 ล้านบาท ภาษีโรงเรือนจํานวน 14 ล้านบาท จากการให้เช่าในอาคารสาทรสแควร์ที)เพิ)มขึ 1น และภาษี
ธุรกิจเฉพาะเป็นจํานวน 9 ล้านบาท เนื)องจากโอนบ้านและที)ดินมากขึ 1น โดยในปี 2556 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
537 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 จํานวน 150 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 22 สาเหตหุลกัมาจากการลดลงของประมาณ
การหนี 1สนิจากคดีความจํานวน 101 ล้านบาท คา่เผื)อการด้อยค่าของสินทรัพย์ จํานวน 40 ล้านบาท ผลประโยชน์เมื)อเลิก
จ้างจํานวน 34 ล้านบาท ค่าธรรมเนียมการจัดการลดลง จากการเลิกใช้บริการบริษัทนายหน้าในการหาผู้ เช่าอาคาร 
จํานวน 14 ล้านบาท และค่าบริการดแูลสาธารณปูโภคสว่นกลางของหมู่บ้านจดัสรรที)ทยอยสง่มอบให้นิติบคุคลหมู่บ้าน
จดัสรรดแูลที)บนัทกึเป็นคา่ซอ่มแซมดแูลรักษาลดลงจํานวน 17 ล้านบาท แต่มีการตั 1งสํารองหนี 1สงสยัจะสญูในสว่นเงินให้
กู้ยืมและดอกเบี 1ยค้างรับแก่บริษัทร่วมแห่งหนึ)งจํานวน 96 ล้านบาท และสําหรับปี 2557 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
815 ล้านบาท เพิ)มขึ 1นจากปีก่อน 278 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 52 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพิ)มขึ 1นของค่าใช้จ่าย
พนกังานจํานวน 174 ล้านบาท โดยเป็นการเพิ)มขึ 1นทั 1งจากพนกังานกลุม่ KLAND  และการเพิ)มขึ 1นของพนกังานเพื)อรองรับ
การขยายโครงการเพิ)มเติมของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทฯ มีการตั 1งค่าเผื)อการด้อยค่าของสินทรัพย์ที)ไม่ได้ใช้ดําเนินงาน และมี
แผนที)จะจําหน่ายออก จํานวน 154 ล้านบาท ในขณะที)มีค่าใช้จ่ายประมาณการหนี 1สิน หนี 1สญู และสงสยัจะสญูลดลง 93 
ล้านบาท 
 
สําหรับงวด 9 เดือนสิ 1นสดุ 30 กนัยายน 2558 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจํานวน 710 ล้านบาท เพิ)มขึ 1นจากงวด
เดียวกนัของปีก่อน 328 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 176 สว่นใหญ่เกิดจากค่าใช้จ่ายในการบริหารและจดัการสว่นกลางที)
เพิ)มตามจํานวนโครงการที)เพิ)มขึ 1น มีการตั 1งสํารองหนี 1สงสยัจะสญูเพิ)มขึ 1น 41 ล้านบาท ในไตรมาสที) 2 ปี 2558 และการรับรู้
คา่ใช้จ่ายในการบริหารของ KLAND ที)เพิ)มขึ 1น จํานวน 135 ล้านบาท โดยเป็นการเปรียบเทียบกบัรอบระยะเวลาตั 1งแต่วนัที) 
21 สงิหาคม 2557 จนถึงวนัที) 30 กนัยายน 2557 
 
ต้นทุนทางการเงนิ  
ในปี 2555 บริษัทฯ มีต้นทนุทางการเงินจํานวน 286 ล้านบาท เพิ)มขึ 1นจากปี 2554 จํานวน 113 ล้านบาท สาเหตหุลกัมา
จากการเพิ)มขึ 1นของเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน  รวมทั 1งเป็นผลจากการที)บริษัทรับรู้ดอกเบี 1ยจ่ายของโครงการ สาทร 
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สแควร์ เป็นคา่ใช้จ่าย  ขณะที)ปีก่อนหน้าบริษัทฯ บนัทึกดอกเบี 1ยจ่ายเป็นต้นทนุโครงการจนถึงกลางเดือนกนัยายน 2554 
เนื)องจากโครงการดงักลา่วได้ก่อสร้างแล้ว และสาํหรับปี 2556-2557 บริษัทฯ มีต้นทนุทางการเงิน 249 ล้านบาท และ 182 
ล้านบาท ตามลําดบั ลดลง 37 ล้านบาท และ 67 ล้านบาท โดยมีสาเหตหุลกัมาจาก บริษัทฯ เจรจาขอลดดอกเบี 1ยจาก
สถาบนัการเงินเดิม เปลี)ยนสถาบันการเงินผู้ ให้เงินกู้ ไปยงัผู้ ให้กู้ ที)ให้อตัราดอกเบี 1ยตํ)ากว่า และส่วนของเงินกู้ ยืมใหม่ก็
สามารถบันทึกเข้าเป็นส่วนหนึ)งของต้นทุนพัฒนาโครงการได้ โดยดอกเบี 1ยจ่ายจะบันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
อสงัหาริมทรัพย์ระหวา่งพฒันา และมีการจ่ายคืนสถาบนัการเงินตามการโอนกรรมสิทธิที)ดินและบ้านให้ลกูค้านอกจากนี 1 
เงินทนุที)ได้รับจากการใช้สทิธิซื 1อหุ้นเพิ)มทนุของผู้ ถือหุ้นตามใบแสดงสทิธิในระหวา่งปี 2557 จํานวน 1,110 ล้านบาท ทําให้
ประหยดัดอกเบี 1ยจ่าย 
 
สาํหรับงวด 9 เดือนสิ 1นสดุ ณ 30 กนัยายน 2558 บริษัทฯ มีต้นทนุทางการเงิน 213 ล้านบาท เพิ)มขึ 1นจากงวดเดียวกนัของปี
ก่อน 83 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 63 เป็นผลมาจากต้นทนุการกู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงินเพื)อนํามาซื 1อกิจการกลุ่ม 
KLAND เมื)อปลายปี 2557 บริษัทฯ เปลี)ยนแผนที)จะจ่ายชําระคืนเงินกู้ดงักลา่วในราวไตรมาส 3 ปี 2558 เป็นปี 2559 
 
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ  
ปี 2555-2557 และงวด 9 เดือนสิ 1นสดุ 30 กนัยายน 2558  บริษัทฯ มีผลขาดทนุสทุธิหลงัปรับปรุงตามมาตรฐานการบญัชี
ใหมจํ่านวน 620 ล้านบาท (ตามรายงานเดิม 667 ล้านบาท) ขาดทนุสทุธิ 454 ล้านบาท กําไรสทุธิ 305 ล้านบาท และกําไร
สทุธิ 361 ล้านบาท ตามลาํดบั โดยผลการดําเนินงานที)ดีขึ 1นในแตล่ะปี เป็นผลมาจากการดําเนินงานตามแผนกลยทุธ์ของ
บริษัทที)ฝ่ายบริหารได้กําหนดไว้ได้สาํเร็จตามเป้าหมาย ซึ)งเกิดจาก การผลิตสินค้าและการให้บริการที)สอดคล้องกบัความ
ต้องการของกลุม่เป้าหมายทางการตลาด การบริหารต้นทนุและรายจ่ายในการขายและบริการที)มีประสิทธิภาพทั 1งในเชิง
คณุภาพและเชิงปริมาณ รวมถึงการจดัโครงสร้างการบริหารงานและกําลงัคนที)สอดคล้องกบัแผนกลยทุธ์ของบริษัทฯ 
 
ฐานะการเงนิ 
สินทรัพย์รวม  
ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2556 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 12,580 ล้านบาท เพิ)มขึ 1นจากปีก่อน เป็นจํานวน 883 ล้านบาท โดยมี
สาเหตหุลกัจากการเพิ)มขึ 1นของโครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหว่างการพฒันา จํานวน 1,227 ล้านบาทโดยบริษัทฯ ได้ลงทนุ
ซื 1อที)ดินเพิ)มใหม่จํานวน 5 โครงการ สว่นสินทรัพย์หลกั อสงัหาริมทรัพย์เพื)อการลงทนุ สิทธิการเช่า สินทรัพย์จัดประเภท
เป็นถือไว้เพื)อขาย และสนิทรัพย์ไม่มีตวัตนสทุธิ มีจํานวน 7,808 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 62 ของสินทรัพย์รวม ลดลง
จากปีก่อน 191  ล้านบาท สาเหตุหลกัจากการตดัค่าเสื)อมราคาและค่าตัดจําหน่าย และเงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลง
จํานวน 100 ล้านบาท จากการรับรู้สว่นแบง่ขาดทนุของบริษัทร่วม 
 
ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2557 บริษัทฯ มีสนิทรัพย์รวมจํานวน 21,270 ล้านบาท เพิ)มขึ 1นจากปี 2556 เป็นจํานวน 8,690 ล้าน
บาท เพิ)มขึ 1นจากสว่นของบริษัทฯ 2,807 ล้านบาท และสว่นของ KLAND  จํานวน 5,883 ล้านบาท ประกอบด้วยสินทรัพย์
หมนุเวียน 11,827 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 56 ของสนิทรัพย์รวม ในขณะที)สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนมีจํานวน 9,443 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 44 ของสินทรัพย์รวม สาเหตุของการเพิ)มขึ 1นของสินทรัพย์คือการเพิ)มขึ 1นของโครงการอสงัหาริมทรัพย์
ระหวา่งการพฒันาจํานวน 9,515 ล้านบาท จากการจดัซื 1อที)ดินในโครงการเพิ)มขึ 1นในระหวา่งงวด ต้นทนุคา่พฒันาโครงการ 
และค่าก่อสร้างบ้านตามที)ลูกค้าได้จองซื 1อแล้ว การเพิ)มขึ 1นของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื)น 242 ล้านบาท จากเงินจ่าย
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ลว่งหน้าแก่ผู้ รับเหมาหลกัในโครงการเอฟวายไอเซ็นเตอร์ จํานวน 214 ล้านบาท และการลดลงของอสงัหาริมทรัพย์เพื)อการ
ลงทุน 979 ล้านบาท จากการจําหน่ายทรัพย์สินที)ไม่ได้มีไว้ในการประกอบกิจการหลกั จํานวน 757 ล้านบาท และการ
โอนย้ายไปเป็นโครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหวา่งพฒันา 619 ล้านบาท ในขณะที)มีการพฒันาสว่นอาคารสาํนกังานโครงการ
เอฟวายไอเซ็นเตอร์ จํานวน 141 ล้านบาท 
 
ณ วนัที) 30 กนัยายน 2558 บริษัทฯ มีสนิทรัพย์รวม 21,585 ล้านบาท เพิ)มขึ 1นจากเมื)อวนัที) 31 ธันวาคม 2557 เป็นจํานวน 
315 ล้านบาท โดยมีสาเหตมุาจากการเพิ)มขึ 1นของคา่ก่อสร้างอาคารสํานกังานและโรงแรมในโครงการเอฟวายไอเซ็นเตอร์ 
จํานวน 1,300 ล้านบาท และจากการลดลงของโครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหวา่งพฒันา จํานวน 672 ล้านบาทจากการรับรู้
ต้นทนุการขายบ้านจดัสรรของบริษัทฯมากกวา่คา่ซื 1อที)ดินใหม ่คา่พฒันาโครงการ และคา่ก่อสร้างบ้านที)เพิ)มขึ 1นระหวา่งงวด 
และลดลงจากการที)บริษัทย่อยได้รับภาษีหกั ณ ที)จ่ายที)ขอคืนจากกรมสรรพากร จํานวน 22.36 ล้านบาท และการลดลง
ของเงินจ่ายลว่งหน้าคา่ก่อสร้างโครงการเอฟวายไอเซ็นเตอร์  จํานวน 90.35 ล้านบาท 
 
หนี 0สินรวม 
ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2556 บริษัทฯ มีหนี 1สนิรวม 6,693 ล้านบาท เพิ)มขึ 1นจากปีก่อน เป็นจํานวน 936 ล้านบาท หรือเพิ)มขึ 1น
ร้อยละ 16 เนื)องจากการเพิ)มขึ 1นของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน จํานวน 1,051 ล้านบาท เพื)อใช้สนบัสนนุการ
พฒันาโครงการบ้านจัดสรร  ในขณะที)เงินกู้ ยืมระยะยาวที)ถึงกําหนดชําระภายในหนึ)งปีลดลง จํานวน 1,100 ล้านบาท  
โดยบริษัทฯ ใช้เงินกู้ยืมระยะสั 1นจากสถาบนัการเงินจํานวน 865 ล้านบาท เพื)อจ่ายชําระ โดยให้สอดคล้องกบัแผนการรับ
เงินจากการใช้สิทธิซื 1อหุ้นสามญัของใบสําคญัแสดงสิทธิที)จะครบกําหนดวนัที) 31 มีนาคม 2557 และแผนการจําหน่าย
สินทรัพย์ที)ไม่ใช่ธุรกิจหลกัในปี 2557 ในกรณีที)ไม่สามารถดําเนินการตามแผน บริษัทฯ จะต้องเจรจาหาแหลง่เงินกู้ ระยะ
ยาว เพื)อจ่ายชําระเงินกู้ยืมระยะสั 1นนี 1ตอ่ไป และเจ้าหนี 1การค้าเพิ)มขึ 1น 93 ล้านบาท ตามการเพิ)มขึ 1นของงานพฒันาโครงการ
บ้านและคา่ก่อสร้างบ้าน 
 
ณ วนัที) 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีหนี 1สินรวม 13,916 ล้านบาท เพิ)มขึ 1นจากปีก่อนเป็นจํานวน 7,223 ล้านบาท โดย
หนี 1สนิรวมสว่นใหญ่เพิ)มขึ 1นจากการกู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงินในระหวา่งปี โดยเป็นเงินกู้ ระยะสั 1นสาํหรับจ่ายซื 1อเงินลงทนุ 
KLAND จํานวน 2,690 ล้านบาท การเพิ)มขึ 1นของเงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทฯ จํานวน 1,099 ล้านบาท และของกลุ่ม 
KLAND จํานวน 1,993 ล้านบาท รวมถึงหุ้นกู้ ที)จะครบกําหนดใน 1 ปี จํานวน 249 ล้านบาท นอกจากนี 1บริษัทฯ มีเจ้าหนี 1
การค้าเพิ)มขึ 1น 112 ล้านบาท ตามการเพิ)มขึ 1นของงานพฒันาโครงการบ้าน เจ้าหนี 1การค้ากลุม่ KLAND  113 ล้านบาท และ
หนี 1สนิภาษีเงินได้รอตดับญัชีจากการปรับเพิ)มมลูคา่ของสนิทรัพย์ KLAND 141 ล้านบาท  
 
ณ วนัที) 30 กนัยายน 2558 บริษัทฯ มีหนี 1สนิรวม 13,866 ล้านบาท ลดลงจากเมื)อวนัที) 31 ธันวาคม 2558 เป็นจํานวน 42 
ล้านบาท โดนสว่นใหญ่เกิดจากการจ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน 
 
ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ณ วนัที) 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ จํานวน 6,132 ล้านบาท ลดลงสทุธิจากปีก่อน เป็น
จํานวน 29 ล้านบาท อนัเป็นผลจากการขาดทนุที)เกิดขึ 1นในปีนี 1จํานวน 430 ล้านบาท และบริษัทได้รับเงินจากการใช้สิทธิ
ซื 1อหุ้นจากผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิจํานวน 401 ล้านบาท 
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ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2557 บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ จํานวน 7,595 ล้านบาท เพิ)มขึ 1นจากปีก่อนเป็นจํานวน 
1,464 ล้านบาท เกิดจากการจดทะเบียนเพิ)มทุนใหม่จากการใช้สิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิที)จะซื 1อหุ้นสามญัของบริษัทฯ 
(GOLD-W1) เป็นจํานวนเงิน 1,110 ล้านบาท โดยบริษัทฯ บนัทกึรายการทนุชําระแล้วจํานวน 3,701 ล้านบาท และบนัทึก
สว่นตํ)ากวา่มลูคา่หุ้นสามญัจํานวน 2,591 ล้านบาท โดยมีผลกําไรที)เกิดขึ 1นสําหรับปี 2557 305 ล้านบาทและสว่นเกินทนุ
จากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคมุเดียวกนัจํานวน 30 ล้านบาท จากการซื 1อสว่นได้เสยีของกลุม่ KLAND    
 
ณ วนัที) 30 กันยายน 2558 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ จํานวน 7,719 ล้านบาท เพิ)มขึ 1นจากเมื)อวนัที) 31 
ธนัวาคม 2557 เป็นจํานวน 357 ล้านบาท อนัเป็นผลจากกําไรที)เกิดขึ 1นสาํหรับงวด 9 เดือนของปี 2558 นี 1 หกัด้วยสว่นของ
สว่นได้เสยีที)ไมม่ีอํานาจควบคมุ และเงินลดทนุที)คืนแก่ผู้ ถือหุ้น 
 
สภาพคล่อง  
ปี 2555 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในการดําเนินงาน จํานวน 84 ล้านบาท ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะสามารถโอนบ้านได้มาก
ขึ 1นกว่าปีก่อน แต่ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานรวมยงัคงมีสดัส่วนที)สงู ด้านเงินสดรับจากธุรกิจให้เช่าจากโครงการสาทร 
สแควร์ ยงัเป็นช่วงเริ)มต้น  คา่ใช้จ่ายทางการตลาดในการได้ผู้ เช่ายงัคงสงูเช่นเดียวกนั  รวมถึงการจ่ายเงินเพื)อยตุิคดีความ 
ด้านกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ มีจํานวน 190 ล้านบาท เนื)องจากยงัคงมีการลงทนุตอ่เนื)องในโครงการเอฟวายไอ
เซ็นเตอร์ สาํหรับกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน มีจํานวน 326 ล้านบาท สว่นมากเป็นการจ่ายชําระดอกเบี 1ย  
 
ปี 2556 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในการดําเนินงาน จํานวน 1,027 ล้านบาท เนื)องจากบริษัทฯ มีการลงทนุเพิ)มใน
โครงการบ้านจดัสรรใหม่จํานวน 5 โครงการ ด้านกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนมีจํานวน 60 ล้านบาท เนื)องจาก
บริษัทฯ ยงัคงมีการลงทนุในอปุกรณ์ สําหรับงานก่อสร้างแบบบ้านใหม่ การปรับปรุงอาคารให้เช่าในอสงัหาริมทรัพย์เพื)อ
การลงทนุ และลงทนุเพิ)มในลิขสิทธิ�ซอฟแวร์ สําหรับกระแสเงินสดได้มาในกิจกรรมจดัหาเงิน มีจํานวน 1,024 ล้านบาท 
โดยส่วนใหญ่เป็นการกู้ ยืมเงินเพิ)มขึ 1น 815 ล้านบาท และได้รับเงินจากการใช้สิทธิซื 1อหุ้นจากผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ
จํานวน 424 ล้านบาท ทั 1งนี 1มีการจ่ายชําระดอกเบี 1ยและคา่ธรรมเนียมเป็นจํานวน 227 ล้านบาท 
 
ปี 2557 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในการดําเนินงานจํานวน 2,297 ล้านบาท ซึ)งส่วนใหญ่เป็นการใช้ในโครงการ
อสงัหาริมทรัพย์ระหวา่งพฒันาจํานวน 2,882 ล้านบาท ในสว่นของกระแสเงินสดได้มาจากในกิจกรรมลงทนุ มีจํานวน 256 
ล้านบาท โดยเป็นเงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ประเภทถือไว้เพื)อขาย จํานวน 1,132 ล้านบาท ในขณะที)มีการซื 1อที)ดิน 
อาคาร และอปุกรณ์ และอสงัหาริมทรัพย์เพื)อการลงทนุเป็นจํานวน 846 ล้านบาท สําหรับกระแสเงินสดได้มาในกิจกรรม
จดัหาเงินมีจํานวน 2,033 ล้านบาท สว่นใหญ่เกิดจากการกู้ยืมระยะสั 1นจากสถาบนัการเงินสทุธิ 2,642 ล้านบาท การกู้ยืม
ระยะยาวจากสถาบนัการเงินสทุธิ 1,999 ล้านบาท และจากเงินสดรับจากการใช้สทิธิซื 1อหุ้นสามญัตามใบแสดงสทิธิ�จํานวน 
1,085 ล้านบาท รวมถึงเงินสดจ่ายสทุธิจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกนั 1,922 ล้านบาท และเงินสดจ่าย
เพื)อให้ได้มาซึ)งสว่นได้เสยีที)ไมม่ีอํานาจควบคมุ 720 ล้านบาท 
 
สาํหรับงวด 9 เดือนสิ 1นสดุ ณ 30 กนัยายน 2558 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดได้รับจากการดําเนินงานจํานวน 2,074 ล้านบาท 
โดยสว่นใหญ่เป็นเงินสดรับจากโครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหว่างพฒันา 638 ล้านบาท ในสว่นของกระแสเงินสดใช้ไปใน
กิจกรรมลงทนุมีจํานวน 1,177 ล้านบาท เป็นสว่นของการซื 1อที)ดิน อาคาร และอปุกรณ์ และอสงัหาริมทรัพย์เพื)อการลงทนุ
จํานวน 1,341 ล้านบาท สาํหรับกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงินมีจํานวน 850 ล้านบาท โดยเป็นการจ่ายชําระคืน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินสทุธิจํานวน 2,940 ล้านบาท และต้นทนุทางการเงินจํานวน 214 ล้านบาท 
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6.  มูลค่ารวมของสิ�งตอบแทนและเกณฑ์ที�ใช้ในการกาํหนดมูลค่าสิ�งตอบแทน  

มูลค่ารวมของสิ)งตอบแทนสําหรับหุ้ นสามัญเพิ)มทุนของบริษัทฯ ที)ออกและเสนอขายให้แก่ FPHT จํานวน 
685,700,997หุ้น ในราคาเสนอขายเท่ากับ 7.25 บาทต่อหุ้นนั 1น มีมูลค่ารวมทั 1งสิ 1น 4,971,332,228.25 บาท โดย 
FPHT จะชําระเงินค่าหุ้นทั 1งจํานวนเป็นเงินโอน หรือแคชเชียร์เช็คให้แก่บริษัทฯ ในวนัจองซื 1อและชําระเงินค่าหุ้นที)
บริษัทฯ จะกําหนดขึ 1นตอ่ไป ซึ)งกรณีที)ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และ UV อนมุตัิการเข้าทํารายการดงักลา่วและเรื)อง
ที)เกี)ยวข้อง บริษัทฯ คาดวา่จะดําเนินการเพื)อให้ FPHT จองซื 1อและชําระเงินคา่หุ้นสามญัเพิ)มทนุแก่บริษัทฯ รวมทั 1งนํา
หุ้นสามัญเพิ)มทุนที)ออกใหม่ซึ)งเสนอขายให้แก่ FPHT เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลา 3 เดือน ภายหลงัได้รับอนมุตัิจากที)ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 
 
ทั 1งนี 1 ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ)มทุนของบริษัทฯ ในราคาหุ้นละ 7.25 บาท เป็นราคาที)เกิดจากการเจรจาระหว่าง
บริษัทฯ กบั FPHT โดยบริษัทฯ อ้างอิงจากผลการประเมินมลูค่าด้วยวิธีปรับปรุงมูลค่าตามบญัชี (Adjusted Book 
Value Approach) และวิธีมลูคา่ปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) จากการจดัทํา
ของฝ่ายบริหารของ GOLD รวมถึงพิจารณาราคาตลาดถัวเฉลี)ยถ่วงนํ 1าหนกัของหุ้นในช่วง 30 วนัทําการ ก่อนวนัที)
คณะกรรมการบริษัทของ GOLD จะมีมติอนมุตัิเข้าทํารายการดงักลา่ว ซึ)งเทา่กบั 6.87 บาทตอ่หุ้น 
 
อนึ)ง ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ)มทนุของบริษัทฯ ให้แก่ FPHT ในครั 1งนี 1 สงูกวา่มลูคา่ที)ตราไว้ของหุ้น ที) 4.75 บาทต่อ
หุ้น และมูลค่าตามบญัชี อีกทั 1งเป็นราคาที)สงูกว่าราคาตลาดถัวเฉลี)ยถ่วงนํ 1าหนกั 15 วนัทําการติดต่อกัน ก่อนวัน
ประชมุคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดดงันี 1 
 

� ราคาซื 1อขายถัวเฉลี)ยถ่วงนํ 1าหนัก 15 วันทําการ ติดต่อกันก่อนวันประชุม
คณะกรรมการบริษัท ตั 1งแตว่นัที) 15 ตลุาคม 2558 - วนัที) 5 พฤศจิกายน 2558 

7.03 บาทตอ่หุ้น 

� มลูคา่ตามบญัชีตอ่หุ้น ณ วนัที) 30 กนัยายน 2558 4.88 บาทตอ่หุ้น 
� ราคาหุ้นจากผลการจดัทําของฝ่ายบริหารของ GOLD (ภายหลงัจากหกัเงินปันผล

จ่าย 0.05 บาทตอ่หุ้น) ด้วยวิธีดงันี 1 
o วิธีปรับปรุงมลูคา่ตามบญัชี (Adjusted Book Value Approach)  
o วิธีมลูคา่ปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) 

 
 

6.75 
7.21 

 
 
บาทตอ่หุ้น 
บาทตอ่หุ้น 

� ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ)มทนุให้แก่บคุคลในวงจํากดั 7.25 บาทตอ่หุ้น 
 
7. รายละเอียดของบุคคลที�เกี�ยวโยงกัน 

FPHT ซึ)งเป็นบริษัทยอ่ยของ FCL ที)ได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ)มทนุแก่บคุคลในวงจํากดั และเป็นผู้ขอผ่อนผนัการ
ทําคําเสนอซื 1อหลกัทรัพย์ทั 1งหมดของบริษัทฯ นั 1น เป็นบคุคลที)เกี)ยวโยงกนัของบริษัทฯ เนื)องจากกรรมการและผู้ ถือหุ้น
ใหญ่ที)มีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบายการจดัการหรือการดําเนินงานของผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ FCL มีความสมัพนัธ์เป็น
ญาติสนิทกบักรรมการและ/หรือผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ นอกจากนี 1 กรรมการของ FCL ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการใน
บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ทั 1งนี 1 รายละเอียดความสมัพนัธ์ระหวา่ง FCL กบับริษัทฯ ปรากฏในข้อ 2 ของเอกสาร
ฉบบันี 1 
 

8. ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที�เกี�ยวโยงในการตกลงเข้าทาํรายการที�เกี�ยวโยง 
ปัจจุบนั FCL ซึ)งเป็นบริษัทแม่ของ FPHT ไม่มีการถือหุ้นในบริษัทฯ แต่อย่างใด อย่างไรก็ดี บริษัทฯ และ FCL มี
กรรมการร่วมกัน 3 ท่าน ได้แก่ นายปณต สิริวฒันภกัดี นายโชติพัฒน์  พีชานนท์ และนายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร 
ขณะที) UV ซึ)งเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และ FCL มีกรรมการร่วมกนั 2 ท่าน ได้แก่ นายปณต สิริวฒันภกัดี และ
นายสทิธิชยั ชยัเกรียงไกร ซึ)งกรรมการที)มีสว่นได้เสยีในการเข้าทํารายการดงักลา่ว มิได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ในการพิจารณาอนมุตัิรายการดงักลา่วและเรื)องที)เกี)ยวข้อง 
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ทั 1งนี 1 กรณีที)ประชุมผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ และ UV อนุมัติการเข้าทํารายการดังกล่าวและเรื)องที)เกี)ยวข้อง และ 
บริษัทฯ ได้ดําเนินการเสนอขายและรับชําระเงินคา่หุ้น รวมทั 1งนําหุ้นสามญัเพิ)มทนุที)ออกใหมซ่ึ)งเสนอขายให้แก่ FPHT  
ดงักลา่วเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ เป็นที)เรียบร้อยแล้ว จะสง่ผลให้ FPHT  เข้าเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ 
ในสดัส่วนร้อยละ 29.51 ของจํานวนหุ้นที)ออกและจําหน่ายได้แล้วทั 1งหมด (ภายหลงัการเพิ)มทุน) โดย FCL ไม่มี
นโยบายที)จะเปลี)ยนแปลงวตัถปุระสงค์ในการดําเนินธุรกิจ และแผนการบริหารกิจการของ GOLD อย่างมีนยัสําคญั 
รวมถึงไมม่ีนโยบายที)จะเปลี)ยนนโยบายการจ่ายเงินปันผล และไมม่ีแผนในการเพิกถอนหลกัทรัพย์ของกิจการจากการ
เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยภายหลงัการได้มาซึ)งหลกัทรัพย์ และภายหลงัการเพิ)ม
ทนุผู้ ถือหุ้นใหญ่ 2 อนัดบัแรก ซึ)งได้แก่ UV และ FPHT จะถือหุ้นรวมกนัในสดัสว่นร้อยละ 68.79 ซึ)งผู้ ถือหุ้นรายอื)น 
ยงัคงสามารถลงคะแนนเสียงเพื)อถ่วงดุลในบางเรื)องที)ข้อกฎหมายหรือข้อบงัคบัของ GOLD กําหนดให้ต้องได้รับ
คะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของเสยีงทั 1งหมดของผู้ ถือหุ้นที)มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง เช่น การเพิ)มทนุ การลด
ทนุ การเข้าทํารายการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ)งสินทรัพย์ การเข้าทํารายการที)เกี)ยวโยงกนั การซื 1อหรือรับโอนกิจการ 
การขายหรือโอนกิจการ ควบรวมกิจการ การเพิกถอนหลกัทรัพย์ออกจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน เป็นต้น และ
เมื)อนับรวมการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นรายย่อย (ถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 5) ของจํานวนหุ้นที)ออกและจําหน่ายได้แล้ว
ทั 1งหมด (ภายหลังการเพิ)มทุน) จะมีสัดส่วนรวมกันประมาณร้อยละ 15.81 (ไม่รวมส่วนของ WELL BASE 
DEVELOPMENT LIMITED ที)ถือหุ้นผ่านไทยเอ็นวีดีอาร์อีกบางส่วน) ซึ)งยงัคงเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื)อง การดํารงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2544 ที)
กําหนดให้ไมต่ํ)ากวา่ร้อยละ 15 ของทนุชําระแล้ว 
 

โครงสร้างผู้ถอืหุ้นเปรียบเทียบก่อนและหลังการจัดสรรหุ้นเพิ�มทุนให้บุคคลในวงจาํกดั 

ผู้ถอืหุ้น 
ก่อนการจัดสรร 

หุ้นสามัญเพิ�มทุน* 
หลังการจัดสรร 

หุ้นสามัญเพิ�มทุน 
จาํนวนหุ้น ร้อยละ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

บริษัท ยนิูเวนเจอร์ จํากดั (มหาชน) 912,829,675 55.73 912,829,675 39.28  
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี 1 โฮลดิ 1งส์ (ประเทศไทย) จํากดั - -  685,700,997  29.51  
WELL BASE DEVELOPMENT LIMITED** 284,353,695 17.36 284,353,695  12.24  
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั 82,689,523 5.05 82,689,523  3.56  
กองทนุเปิดบวัหลวงโครงสร้างพื 1นฐานเพื)อการเลี 1ยงชีพ 16,525,800 1.01 16,525,800  0.71  
กองทนุเปิดบวัหลวงโครงสร้างพื 1นฐาน 9,541,900 0.58 9,541,900  0.41  
นายบญุเกียรต ิ  เอื 1อสดุกิจ  8,249,100 0.50     8,249,100  0.35  
EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS 
SMALL CAP SERIES  

6,949,400 
 

0.42 6,949,400 
 

 0.30  

 นายสนิท ดษุฎีโหนด      5,862,900  0.36     5,862,900   0.25  
 นายวิโรจน์ จิระพงษ์ตระกลู      5,501,400  0.34     5,501,400   0.24  
 นางสดุใจ  วฒุศิกัดิ�ศิลป์      4,650,000  0.28     4,650,000   0.20  
หมายเหต ุ* ข้อมลูการถือหุ้น ณ วนัที) 30 กนัยายน 2558 

 ** เป็นกองทนุส่วนบคุคล ซึ)งไม่มีความเกี)ยวข้องกบักรรมการและ/หรือผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ GOLD และ UV  
 

9. การเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงของกรรมการที�มีส่วนได้เสีย / เป็นบุคคลที�เกี�ยวโยง  
นายปณต สิริวัฒนภกัดี นายฐาปน สิริวฒันภกัดี นายโชติพฒัน์  พีชานนท์ และนายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร ซึ)งเป็น
กรรมการที)มีสว่นได้เสยีในการเข้าทํารายการ มิได้เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงในการพิจารณาอนมุตัิรายการดงักลา่ว 
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10. เงื�อนไขในการเข้าทาํรายการ  
บริษัทฯ จะทํารายการดงักล่าวข้างต้นภายใต้เงื)อนไขสําคญั คือ บริษัทฯ ต้องได้รับอนุมตัิจากที)ประชุมผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทฯ  และ UV เพื)ออนมุตัิการเข้าทํารายการดงักลา่วและเรื)องที)เกี)ยวข้อง อนัได้แก่ (1) การเพิ)มทนุจดทะเบียนของ
บริษัทฯ (2) การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ)มทนุให้แก่บคุคลในวงจํากดั และ (3) การผ่อนผนัการทําคําเสนอซื 1อ
หลกัทรัพย์ทั 1งหมดของกิจการ (Whitewash) ทั 1งนี 1 หากที)ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และ UV ไม่อนมุตัิการผ่อนผนัการ
ทําคําเสนอซื 1อหลกัทรัพย์ดงักลา่ว FPHT ไมป่ระสงค์จะลงทนุในหุ้นสามญัเพิ)มทนุของบริษัทฯ  
 

11. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา่ การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ)มทนุของบริษัทฯ ให้แก่ FPHT ซึ)งเป็นบคุคลที)เกี)ยวโยงกนั
ของบริษัทฯ มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯ เนื)องจากการระดมทนุโดยการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ)มทนุ
ให้แก่ FPHT ซึ)งเป็นนกัลงทนุที)มีความรู้ความเชี)ยวชาญในการดําเนินธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์และมีศกัยภาพด้านเงินทนุ
นั 1น ทําให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์จากการเข้าถือหุ้นเพื)อร่วมเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจของ FPHT ในบริษัทฯ เนื)องจาก 
FCL ซึ)งเป็นบริษัทแมข่อง FPHT เป็นผู้ประกอบธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ชั 1นนําระดบัภมูิภาคเอเชีย ที)มีประสบการณ์และ
ความเชี)ยวชาญในการพฒันาและบริหารจดัการโครงการอสงัหาริมทรัพย์แบบครบวงจรในเมืองศนูย์กลางเศรษฐกิจ 
การท่องเที)ยว และชุมชนที)สําคัญในหลายทวีปทั)วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ)ง การดําเนินธุรกิจประเภทศูนย์การค้า 
โรงแรม และโครงการที)มีการใช้ประโยชน์ผสมผสาน (Mixed -  Use) ที)บริษัทฯ มีแผนจะดําเนินการ นอกจากนี 1 บริษัทฯ ยงั
สามารถระดมทนุได้ในระยะเวลาอนัสั 1นและได้รับจํานวนเงินทนุตามจํานวนที)ต้องการ เมื)อเปรียบเทียบกบัการเสนอ
ขายหุ้นสามญัเพิ)มทนุต่อประชาชนทั)วไป ซึ)งมีขั 1นตอนและใช้ระยะยาวนานกว่า รวมถึงมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
มากกวา่  อีกทั 1งการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ)มทนุตอ่ประชาชนทั)วไป หรือการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ)มทนุแก่ผู้ ถือหุ้นเดิม
ของบริษัทฯ นั 1น มีความไม่แน่นอนว่า บริษัทฯ อาจไม่สามารถระดมทนุจากประชาชนทั)วไป หรือได้รับการสนบัสนุน
จองซื 1อหุ้นสามญัเพิ)มทนุจากผู้ ถือหุ้นเดิมได้เต็มจํานวนและ/หรือภายในระยะเวลาตามแผนงานที)บริษัทฯ กําหนดไว้  
ซึ)งจะสง่ผลกระทบตอ่แผนการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ  
 
ทั 1งนี 1 การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ)มทนุของบริษัทฯ ให้แก่ FPHT ซึ)งจะทําให้บริษัทฯ ได้รับเงินจากการออกและเสนอขายหุ้น
สามญัเพิ)มทุน จํานวน 4,971,332,228.25 บาท ยงัช่วยให้บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนเพื)อนําไปใช้สําหรับเป็นเงินทุน
หมนุเวียนและเงินลงทนุในโครงการอสงัหาริมทรัพย์ตา่งๆ ของบริษัทฯ ทั 1งโครงการที)อยู่ระหว่างดําเนินการในปัจจุบนั
และโครงการในอนาคต ซึ)งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีฐานะทางการเงินและสภาพคล่องที)มั)นคงเพิ)มขึ 1น รวมทั 1งมี
ความสามารถในการสร้างรายได้มากขึ 1นในอนาคต โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นวา่เงินที)ได้รับจากการเพิ)มทนุในครั 1งนี 1 
มีความเพียงพอต่อการเข้าลงทุนในโครงการสามย่านในสดัส่วนที)เป็นเงินลงทนุของบริษัทฯ (นอกเหนือไปจากเงินที)
บริษัทที)จะจดัตั 1งใหม่จะกู้ยืมเพื)อการลงทนุในโครงการ) ซึ)งหากได้รับอนมุตัิจากที)ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และ UV 
รวมถึงได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประสานงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั บริษัทฯ คาดว่าจะลงทุนได้ใน
ประมาณไตรมาส 2 ของปี 2559 และเงินที)ได้รับยงัเพียงพอที)จะนําไปใช้ในโครงการพฒันาที)อยู่อาศยัแนวราบเพื)อขาย 
และโครงการอสงัหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ของบริษัทฯ ซึ)งเป็นการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ (รายละเอียด
วตัถปุระสงค์การใช้เงินทนุสว่นที)เพิ)ม ปรากฏในแบบรายงานการเพิ)มทนุ)  
 
สําหรับราคาเสนอขายหุ้นสามญัที)ออกใหม่ให้แก่ FPHT ที) 7.25 บาทต่อหุ้น ซึ)งเป็นราคาที)เกิดจากการเจรจาระหว่าง
บริษัทฯ และ FPHT นั 1น คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าเป็นราคาที)เหมาะสม เนื)องจากบริษัทฯ ได้นํามลูค่าหุ้นที)เกิด
จากการประมาณการของฝ่ายบริหารของบริษัทฯ มาร่วมพิจารณาในการเจรจาเพื)อกําหนดราคาหุ้นในการเข้าทํา
รายการกบั FPHT ด้วยแล้ว อีกทั 1ง ยงัเป็นราคาที)สงูกวา่มลูคา่ทางบญัชีตอ่หุ้นของบริษัทฯ ที)แสดงในงบการเงินสิ 1นสดุ
วนัที) 30 กนัยายน 2558 ซึ)งมีมลูคา่ 4.88 บาทตอ่หุ้น และเป็นราคาที)สงูกวา่ราคาตลาดถวัเฉลี)ยถ่วงนํ 1าหนกั 15 วนัทํา
การติดตอ่กนั ก่อนวนัประชมุคณะกรรมการบริษัท ซึ)งเทา่กบั 7.03 บาทตอ่หุ้น 
 

12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการบริษัทที� แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท  
ไม่มีคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการบริษัทท่านใดที)มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัท 
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13. รายละเอียดเพิ�มเติมเกี�ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ�มทุนให้แก่บุคคลในวงจาํกัด 

13.1 สาเหตุที�บริษัทฯ ไม่เสนอขายหุ้นเพิ�มทุนโดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นเดิม หรือเสนอขายต่อประชาชนทั�วไป 
เหตุผลความจําเป็นที� ต้องเสนอขายหุ้นเพิ�มทุนให้กับบุคคลในวงจํากัดและประโยชน์ที�จะได้รับจาก
การเสนอขายหุ้นเพิ�มทุนแก่บุคคลในวงจาํกัด 
บริษัทฯ พิจารณาที)จะจดัสรรหุ้นเพิ)มทนุให้แก่บคุคลในวงจํากดั ให้แก่ FPHT โดยไมเ่สนอขายหุ้นเพิ)มทนุโดยให้
สิทธิผู้ ถือหุ้นเดิม หรือเสนอขายต่อประชาชนทั)วไป เนื)องจากพิจารณาว่า FCL ซึ)งเป็นบริษัทแม่ของ FPHT มี
ประสบการณ์ความเชี)ยวชาญในการพฒันาและบริหารจดัการโครงการอสงัหาริมทรัพย์แบบครบวงจรในหลาย
ทวีปทั)วโลก รวมถึงมีความพร้อมด้านเงินทนุ ทําให้บริษัทฯ จะได้รับประโยชน์จากการเข้าถือหุ้นเพื)อร่วมเป็น
พนัธมิตรทางธุรกิจในการบริหารจดัการโครงการที)มีรูปแบบการใช้ประโยชน์ผสมผสาน (Mixed -  Use) และการ
ระดมทนุโดยการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ)มทนุให้แก่นกัลงทนุที)มีศกัยภาพด้านเงินทนุโดยตรงนั 1น ทําให้บริษัทฯ 
สามารถระดมทนุได้ในระยะเวลาอนัสั 1นและได้รับจํานวนเงินทนุตามจํานวนที)ต้องการ เมื)อเปรียบเทียบกบัการ
เสนอขายหุ้นสามญัเพิ)มทนุตอ่ประชาชนทั)วไป ซึ)งมีขั 1นตอนและใช้ระยะยาวนานกวา่ รวมถึงมีค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการมากกวา่ อีกทั 1งการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ)มทนุตอ่ประชาชนทั)วไป  หรือการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ)ม
ทนุแก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ นั 1น มีความไม่แน่นอนว่า บริษัทฯ อาจไม่สามารถระดมทนุจากประชาชนทั)วไป 
หรือได้รับการสนบัสนนุจองซื 1อหุ้นสามญัเพิ)มทนุจากผู้ ถือหุ้นเดิมได้เต็มจํานวนและ/หรือภายในระยะเวลาตาม
แผนงานที)บริษัทฯ กําหนดไว้  ซึ)งจะสง่ผลกระทบตอ่แผนการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ  
 

 13.2 ข้อมูลเกี�ยวกับผลกระทบที�อาจเกิดขึ 0นจากการจัดสรรหุ้นเพิ�มทุนให้บุคคลในวงจาํกัด 
FPHT ซึ)งได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ)มทุน ไม่มีแผนหรือนโยบายที)จะเปลี)ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการ
ประกอบธุรกิจ และ/หรือธุรกิจหลกัของบริษัทฯ อยา่งมีนยัสาํคญัภายใน 12 เดือนข้างหน้า  
 
ผลกระทบต่อผู้ถอืหุ้นเดิมจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ�มทุนแก่บุคคลในวงจาํกัด 
ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้นเดิมที)อาจเกิดขึ 1นจากการเพิ)มทนุให้บคุคลในวงจํากดั มีดงันี 1 
o ผลกระทบตอ่สทิธิออกเสยีงของผู้ถือหุ้นของบริษัท (Control Dilution) 
Control Dilution = Qe / (Qo + Qe) 
โดยที)  Qo = จํานวนหุ้นชําระแล้วที)มีอยูเ่ดิม ซึ)งเทา่กบั 1,638,019,003 หุ้น 
 Qe = จํานวนหุ้นใหมที่)เพิ)มขึ 1นจากการเสนอขายแก่บคุคลในวงจํากดั ซึ)งเทา่กบั 685,700,997  หุ้น 

 
ดงันั 1น การลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น 
(Control Dilution) 

= 
= 

685,700,997 / (1,638,019,003 + 685,700,997) 
29.51 % 

 
ภายหลงัการจดัสรรหุ้นให้แก่บคุคลในวงจํากดั FPHT จะถือหุ้นของบริษัทฯ จํานวน 685,700,997 หุ้น คิด
เป็นร้อยละ 29.51 ของจํานวนหุ้นที)จําหน่ายได้แล้วทั 1งหมดและของสิทธิออกเสียงทั 1งหมดของบริษัทฯ ซึ)งทํา
ให้สทิธิการออกเสียง (Control Dilution) และสว่นแบ่งกําไร (Earning Dilution) ของผู้ ถือหุ้นเดิมลดลงร้อย
ละ 29.51 อยา่งไรก็ดี ผลกระทบตอ่สว่นแบง่กําไร เป็นเพียงผลกระทบจากการพิจารณาผลการดําเนินงานใน
อดีต ทั 1งนี 1 ภายหลงัการเพิ)มทุน และมีการประสานประโยชน์ระหว่าง GOLD และ FCL โดย FCL จะส่ง
ผู้บริหารหรือพนักงานที&มีประสบการณ์มาเข้าร่วมประชุม หารือและแบ่งปันประสบการณ์ในฐานะฝ่าย
จดัการของบริษัทฯ รวมถึงได้รับเงินเพิ)มทนุในการขยายกิจการแล้ว บริษัทฯ คาดว่าบริษัทฯ จะมีการเติบโต
ของรายได้ที)สงูขึ 1น รวมถึงจะลดสดัสว่นในการพึ)งพิงรายได้จากการพฒันาโครงการที)อยู่อาศยัแนวราบเพื)อ
ขาย (สําหรับงวด 9 เดือน สิ 1นสดุ ณ 30 กนัยายน 2558 บริษัทฯ มีรายได้นี 1ในสดัสว่นร้อยละ 83.59 ของ
รายได้รวม) และเพิ)มสดัสว่นรายได้จากค่าเช่าและค่าบริการในโครงการประเภทพาณิชยกรรมที)ค่อนข้างมี
ความสมํ)าเสมอ จากการนําเงินไปลงทุนเพื)อให้โครงการเอฟวายไอ เซ็นเตอร์เสร็จสมบูรณ์ และลงทุนใน
โครงการสามย่าน โดยทั 1งสองโครงการมีอตัราผลตอบแทน (IRR) ประมาณร้อยละ 10-12 อีกทั 1ง บริษัทฯ จะ
สามารถนําเงินไปลงทุนในโครงการแนวราบเพิ)มเติม ซึ)งโครงการแนวราบจะมีอัตราผลตอบแทน (IRR) 
ประมาณร้อยละ 20 
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o ผลกระทบตอ่ราคาหุ้นของบริษัท (Price Dilution) 
Price Dilution = (Po - PE) / Po 
โดยที)  PE = (PoQo + PeQe) / (Qo+Qe) 
 Po = ราคาตลาด (ราคาถวัเฉลี)ยถ่วงนํ 1าหนกัของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ย้อนหลงั 15 

วนัก่อนวนัประชมุคณะกรรมการบริษัท เมื)อวนัที)  6 พฤศจิกายน 2558) ซึ)งเทา่กบั  7.03 บาท
ตอ่หุ้น 

 Pe = ราคาเสนอขายหุ้นสามญัที)ออกใหมใ่ห้แก่บคุคลในวงจํากดั ซึ)งเทา่กบั 7.25 บาทตอ่หุ้น 
 Qo = จํานวนหุ้นชําระแล้วที)มีอยูเ่ดิม ซึ)งเทา่กบั 1,638,019,003 หุ้น 
 Qe = จํานวนหุ้นใหมที่)เพิ)มขึ 1นจากการเสนอขายแก่บคุคลในวงจํากดั ซึ)งเทา่กบั 685,700,997  หุ้น 

 
ดงันั 1น PE = 7.09  
การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) = (7.03 -7.09) / 7.03  =  -0.92%  

 

เนื)องจากราคาเสนอขายที) 7.25 บาทต่อหุ้น สูงกว่าราคาถัวเฉลี)ยถ่วงนํ 1าหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาด
หลกัทรัพย์ ย้อนหลงั 15 วนั ก่อนวนัประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ เมื)อวนัที) 6 พฤศจิกายน 2558 ที) 7.03 บาทต่อ
หุ้น ดงันั 1น จึงไมม่ีผลกระทบจากการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) 

 
13.3 เงื�อนไข หรือข้อตกลงอื�นใดกบันักลงทุนที�จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุน 

 ตามประกาศตลาดหลกัทรัพย์ฯ เรื)อง หลกัเกณฑ์ เงื)อนไข และวิธีการพิจารณาคําขอให้รับหุ้นสามญัหรือหุ้น
บริุมสิทธิในสว่นเพิ)มทนุเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.2558 ได้กําหนดว่าในกรณีที)ราคาเสนอขายหุ้นให้แก่
บคุคลในวงจํากดัในครั 1งนี 1 ตํ)ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาด ก่อนที)ตลาดหลกัทรัพย์ฯ จะสั)งรับหุ้นในสว่นเพิ)ม
ทนุเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน บริษัทฯ ต้องกําหนดไม่ให้ FPHT ในฐานะนกัลงทนุนําหุ้นที)ได้รับจากการเสนอ
ขายดงักลา่ว ออกขายภายในกําหนดระยะเวลา 1 ปี นบัแตว่นัที)หุ้นเริ)มทําการซื 1อขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดย
ภายหลงัจากวนัที)หุ้นในสว่นเพิ)มทนุดงักลา่วทําการซื 1อขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ครบกําหนดระยะเวลา 6 เดือน 
นกัลงทนุสามารถทยอยขายหุ้นที)ถกูสั)งข้ามขายได้ในจํานวนร้อยละ 25 ของจํานวนหุ้นทั 1งหมดที)ถกูสั)งห้ามขาย  

 
14. รายชื�อผู้ถอืหุ้นของบริษัทฯ ที�ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

- ไมม่ี – 
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สารสนเทศรายการได้มาซึ�งสนิทรัพย์และรายการที�เกี�ยวโยงกัน 
ของบริษัท แผ่นดนิทอง พร็อพเพอร์ตี 0 ดีเวลลอปเม้นท์จาํกดั (มหาชน) 

กรณีการเข้าลงทุนในโครงการสามย่าน 
 

บริษัท แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ตี 1 ดีเวลลอปเม้นท์จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “GOLD”) มีความประสงค์ที)จะเข้าลงทนุใน
โครงการพฒันาพื 1นที)หมอน 21-22 (พื 1นที)บริเวณหวัมมุสี)แยกสามย่าน ฝั)งตรงข้ามกบัอาคารจตัุรัสจามจุรี) (“โครงการสาม

ย่าน”) โดยมีมูลค่าผลประโยชน์ตอบแทนจากการใช้ที)ดิน และมูลค่าก่อสร้างโครงการรวมประมาณ 13,000 ล้านบาท ทั 1งนี 1 
บริษัทฯ และบริษัท ทิพย์พฒัน อาร์เขต จํากัด (“ทิพย์พัฒน“) และ/หรือบริษัทในกลุม่นายเจริญ สิริวฒันภกัดี ซึ)งเป็นผู้ ได้รับ
สทิธิใช้ประโยชน์ในพื 1นที)จากจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (“กลุ่มผู้ได้รับสิทธิ”) จะเข้าลงทนุในบริษัทที)จะจดัตั 1งขึ 1นใหม ่ซึ)งจะเป็น
ผู้ รับสิทธิในการพฒันาและดําเนินการโครงการสามย่านร่วมกับกลุม่ผู้ ได้รับสิทธิ ทั 1งนี 1 กลุม่ผู้ ได้รับสิทธิจะถือหุ้นในบริษัทที)จะ
จดัตั 1งขึ 1นใหม่ในสดัสว่นร้อยละ 51.00 คิดเป็นมลูค่าเงินลงทนุประมาณ 2,040 ล้านบาท และบริษัทฯ จะถือหุ้นในบริษัทที)จะ
จดัตั 1งขึ 1นใหมใ่นสดัสว่นร้อยละ 49.00 ของจํานวนหุ้นที)ออกและจําหนา่ยแล้วทั 1งหมดของบริษัทที)จะจดัตั 1งขึ 1นใหม ่โดยมลูคา่เงิน
ลงทนุในสว่นของบริษัทฯ รวมประมาณ 1,960 ล้านบาท อย่างไรก็ดี ภายหลงัการเข้าทํารายการ บริษัทที)จะจดัตั 1งขึ 1นใหม่จะมี
สถานะเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ จากการที)บริษัทฯ เป็นผู้มีอํานาจควบคมุจากโครงสร้างกรรมการ และเป็นทีมงานที)จะเป็นผู้
ดําเนินโครงการ โดยมีรายละเอียดการเข้าทํารายการ ดงันี 1 
 
1. วัน เดือน ปี ในการเข้าทาํรายการ  

บริษัทฯ จะเข้าทํารายการดงักลา่ว ภายหลงัจากที)เงื)อนไขดงัตอ่ไปนี 1บรรลผุลสาํเร็จ 
o การเข้าลงทนุในโครงการสามย่านได้รับการอนมุตัิจากที)ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยไม่นบัสว่นของผู้ ถือหุ้นที)มี

สว่นได้เสีย และที)ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จํากดั (มหาชน) (“UV”)* โดยไม่นบัสว่นของผู้ ถือหุ้นที)มี
สว่นได้เสยี  

o การเข้าทํารายการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ)มทนุของบริษัทฯ ให้แก่บคุคลในวงจํากดั ได้แก่ บริษัท เฟรเซอร์ส 
พร็อพเพอร์ตี 1 โฮลดิ 1งส์ (ประเทศไทย) จํากดั (“FPHT”) ซึ)งเป็นบริษัทย่อยของ Frasers Centrepoint Limited (“FCL”) 
ซึ)งเป็นบคุคลที)เกี)ยวโยงกัน และรายการที)เกี)ยวข้อง อนัประกอบด้วย การเพิ)มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ และการ
ผ่อนผนัการทําคําเสนอซื 1อหลกัทรัพย์ทั 1งหมดของกิจการ (Whitewash) ได้รับการอนุมตัิจากที)ประชุมผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทฯ โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นที)มีสว่นได้เสีย และที)ประชุมผู้ ถือหุ้นของ UV โดยไม่นบัสว่นของผู้ ถือหุ้นที)มีสว่น
ได้เสยี รวมทั 1ง ได้รับอนมุตัิจากสาํนกังาน ก.ล.ต. ในการออกและเสนอขายหุ้นเพิ)มทนุให้แก่บคุคลในวงจํากดั 

o คณะกรรมการตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 
(“คณะกรรมการประสานงาน”) ของจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ยินยอมให้กลุม่ผู้ ได้รับสิทธิสามารถร่วมกบับริษัท
จดัตั 1งขึ 1นใหมใ่นการเป็นผู้พฒันาและดําเนินการโครงการสามยา่นให้แล้วเสร็จและเป็นไปตามข้อกําหนดในสญัญา
ที)ตกลงไว้กบัจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ทั 1งนี 1 กรณีเงื)อนไขบงัคบัก่อนข้างต้นบรรลผุลสาํเร็จ บริษัทฯ คาดว่าจะเข้าลงทนุในบริษัทที)จดัตั 1งขึ 1นใหม่ ภายในไตรมาส 2 
ปี 2559 
หมายเหต ุ* เนื)องจากบริษัทฯ มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของ UV (ณ วนัที) 30 กนัยายน 2558 UV ถือหุ้นบริษัทฯ ในสดัส่วนร้อยละ 

55.73) เป็นเหตใุห้การเข้าทํารายการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ)มทนุให้บุคคลในวงจํากดัและรายการที)เกี)ยวข้อง 
รวมถงึรายการเข้าลงทนุในโครงการสามย่านของบริษัทฯ ต้องได้รับการอนมุตัิจากที)ประชุมผู้ ถือหุ้นของ UV โดยไม่นบั
ส่วนของผู้ ถือหุ้นที)มีส่วนได้เสียด้วย  
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2. คู่สัญญาที�เกี�ยวข้อง และลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัทฯ  

3. ลักษณะโดยทั�วไปของรายการ  
ตามที)บริษัทฯ มีนโยบายในการสร้างการเติบโตของบริษัทฯ อย่างต่อเนื)อง บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที)จะเข้าลงทนุใน
โครงการสามย่าน โดยมีมลูค่าผลประโยชน์ตอบแทนจากการใช้ที)ดิน และมลูค่าก่อสร้างโครงการรวมประมาณ 13,000 
ล้านบาท ซึ)งจะเป็นการขยายการลงทนุในโครงการอสงัหาริมทรัพย์ใหม่ๆ  ที)มีศกัยภาพในการสร้างรายได้และผลตอบแทน

                                                           
6     นายปณต สิริวฒันภกัดี ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของ GOLD UV และ FCL นอกจากนี 1 ยงัเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ UV ซึ)งเป็นผู้ ถือ

หุ้นใหญ่ร้อยละ 55.73 ใน GOLD (นายปณต สิริวฒันภกัดี เป็นกรรมการและถือหุ้นร้อยละ 50.00 ในบริษัท อเดลฟอส จํากดั ซึ)ง 
ณ วนัที) 16 มีนาคม 2558 ถือหุ้นร้อยละ 66.01 ใน UV) ทั 1งนี 1 นายปณต สิริวฒันภกัดี เป็นบุตรชายของนายเจริญ สิริวฒันภกัดี 
และคณุหญิงวรรณา สิริวฒันภกัดี 

7     นายฐาปน สิริวฒันภกัดี ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของ GOLD และ UV นอกจากนี 1 ยงัเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ UV ซึ)งเป็นผู้ ถือหุ้น
ใหญ่ร้อยละ 55.73 ใน GOLD (นายฐาปน สิริวฒันภกัดี เป็นกรรมการและถือหุ้นร้อยละ 50.00 ในบริษัท อเดลฟอส จํากดั ซึ)ง ณ 
วนัที) 16 มีนาคม 2558  ถือหุ้นร้อยละ 66.01 ใน UV) ทั 1งนี 1 นายฐาปน สิริวฒันภกัดี เป็นบุตรชายของนายเจริญ สิริวฒันภกัดี และ
คณุหญิงวรรณา สิริวฒันภกัดี 

8     นายโชตพิฒัน์  พีชานนท์ ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของ GOLD และ FCL ทั 1งนี 1 นายโชติพฒัน์  พีชานนท์ เป็นสามีของบุตรสาว
ของนายเจริญ สิริวฒันภกัดี และคณุหญิงวรรณา สิริวฒันภกัดี 

  คูส่ญัญา : บริษัท แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ตี 1 ดีเวลลอปเม้นท์จํากดั (มหาชน) และ 
กลุม่ผู้ ได้รับสทิธิใช้ประโยชน์ในพื 1นที)จากจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

ความสมัพนัธ์ 
 

: กลุม่ผู้ ได้รับสิทธิซึ)งจะเป็นผู้ ถือหุ้นอีกฝ่ายของบริษัทที)จดัตั 1งขึ 1นใหม่ ในสดัสว่นร้อยละ 51.00 เป็น
บคุคลที)เกี)ยวโยงกบับริษัทฯ เนื)องจากกรรมการและผู้ ถือหุ้นใหญ่ที)มีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบาย
การจดัการหรือการดําเนินงานของกลุม่ผู้ ได้รับสิทธิ อนัได้แก่ นายเจริญ สิริวฒันภกัดี และคณุหญิง
วรรณา สิริวฒันภกัดี มีความสมัพนัธ์เป็นญาติสนิทกบักรรมการและ/หรือผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ 
(อนัได้แก่ นายปณต สิริวฒันภกัดี6 นายฐาปน สิริวฒันภกัดี7 และนายโชติพฒัน์  พีชานนท์8) โดยมี
โครงสร้างการถือหุ้นดงันี 1 

บจก.อเดลฟอส 

UV 

GOLD 

บริษัทที!จัดตั �งขึ �นใหม่ 

ทพิย์พฒัน์ และ/หรือกลุ่มผู้ ได้รับสิทธิ 

กลุ่มนายเจริญ สิริวฒันภกัดี* 

เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ 

51.00%** 

66.01% 

55.73% 

หมายเหต ุ * เป็นญาตสินิทกบักรรมการและ/หรือผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ GOLD  UV และบจก.อเดลฟอส 
                ** สดัส่วนการถือหุ้นในบริษัทที)จดัตั 1งขึ 1นใหม่ ภายหลงัการเข้าลงทนุของ GOLD 

49.00%** 

นายฐาปน และนายปณต  
สิริวฒันภกัด ี

100% 
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ที)ดีจากการลงทนุ โดยมีพื 1นที)ตั 1งโครงการอยูบ่ริเวณหวัมมุสี)แยกสามยา่น ฝั)งตรงข้ามกบัอาคารจตัรัุสจามจรีุ (รายละเอียด
โครงการสามยา่น ปรากฏในข้อ 5.2 ของเอกสารฉบบันี 1) โดยบริษัทฯ จะเข้าลงทนุด้วยการเข้าถือหุ้นของบริษัทที)จะจดัตั 1ง
ขึ 1นใหม่ ซึ)งจะมีเงินลงทนุจากผู้ ถือหุ้นประมาณ 4,000 ล้านบาท ทั 1งนี 1 บริษัทฯ จะถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 49.00 ของ
จํานวนหุ้นที)ออกและจําหนา่ยแล้วทั 1งหมดของบริษัทที)จะจดัตั 1งขึ 1นใหม ่เงินลงทนุในบริษัทที)จะจดัตั 1งขึ 1นใหม่ในสว่นบริษัทฯ 
รวม 1,960 ล้านบาท อย่างไรก็ดี บริษัทฯ จะเข้าลงทนุในบริษัทที)จดัตั 1งขึ 1นใหม่ ต่อเมื)อคณะกรรมการประสานงานของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัยินยอมให้กลุ่มผู้ ได้รับสิทธิสามารถร่วมกับบริษัทที)จะจัดตั 1งขึ 1นใหม่ในการเป็นผู้พฒันาและ
ดําเนินการโครงการสามย่าน ทั 1งนี 1 ภายหลงัการลงทนุในบริษัทจดัตั 1งใหม่ เพื)อลงทนุในโครงการสามย่าน (ซึ)งต้องได้รับ
อนมุตัิจากที)ประชมุผู้ ถือหุ้นในการเพิ)มทนุ จดัสรรหุ้นสามญัเพิ)มทนุให้แก่ FPHT และผอ่นผนัการทําคําเสนอซื 1อหลกัทรัพย์
ทั 1งหมดของ GOLD โดย FPHT) โครงสร้างบริษัทฯ จะเป็นดงันี 1 
 

 
 

4. ประเภทและขนาดของรายการ  
การเข้าทํารายการดงักลา่ว ถือเป็นรายการได้มาซึ)งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุที) ทจ. 20/2551 
เรื)อง หลักเกณฑ์ในการทํารายการที)มีนัยสําคัญที)เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ)งทรัพย์สิน และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เรื)อง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการ
ได้มาหรือจําหน่ายไปซึ)งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 ลงวันที) 29 ตุลาคม 2547 และที)แก้ไขเพิ)มเติม (“ประกาศได้มาและ
จาํหน่ายไป”) ทั 1งนี 1 ในการคํานวณขนาดรายการ โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ฉบบัสอบทานสําหรับงวด 9 
เดือน สิ 1นสดุวนัที) 30 กนัยายน 2558 การเข้าลงทนุโครงการสามยา่นดงักลา่ว จะมีขนาดรายการสงูสดุคํานวณตามเกณฑ์
มลูคา่รวมสิ)งตอบแทน เทา่กบัร้อยละ 60.23 ของมลูคา่สนิทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย  
 
ทั 1งนี 1 เมื)อพิจารณาขนาดรายการรวมกบัรายการได้มาซึ)งสินทรัพย์รายการอื)นที)เกิดขึ 1นในช่วง 6 เดือนที)ผ่านมา ได้แก่ 
รายการซึ)งที)ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ เมื)อวนัที) 9 ตลุาคม 2558 ได้อนมุตัิการลงทนุก่อสร้างโรงแรมซึ)งเป็นสว่นหนึ)งใน
โครงการ FYI CENTER – For Your Inspiration Workplace ซึ)งตั 1งอยู่บริเวณสี)แยกคลองเตย ถนนพระราม 4 มลูค่า
ก่อสร้างรวมประมาณ 866.99 ล้านบาท ซึ)งมีขนาดรายการสงูสดุตามเกณฑ์มลูค่ารวมสิ)งตอบแทน โดยอ้างอิงจากงบ
การเงินรวมของบริษัทฯ ฉบบัสอบทานสาํหรับงวด 6 เดือน สิ 1นสดุวนัที) 30 มิถนุายน 2558 เทา่กบัร้อยละ 4.12 ของมลูค่า

บจก.อเดลฟอส 

UV 

GOLD 

FCL** 

กลุ่มนายเจริญ สิริวฒันภกัดี* 

66.01% 

55.73% 

หมายเหต ุ * เป็นญาตสินิทกบักรรมการและ/หรือผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ GOLD  UV และบจก.อเดลฟอส 
       ** เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์สิงคโปร์ 
              *** สดัส่วนการถือหุ้นในบริษัทที)จดัตั 1งขึ 1นใหม่ ภายหลงัการเข้าลงทนุของ GOLD 

นายฐาปน และนายปณต  
สิริวฒันภกัด ี

100% 

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี 1 
โฮลดิ 1งส์ (ประเทศไทย) จํากดั 

บริษัท เฟรเซอร์ส (ไทยแลนด์) พีทีอี แอลทีดี 
99.70% 

100% 

บริษัทที!จัดตั �งขึ �นใหม่ 

ทพิย์พฒัน์ และ/
หรือกลุ่มผู้ ได้รับสิทธิ 

เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ 

51.00%*** 
49.00%*** 

โครงการสามย่าน 
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สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รายการได้มาซึ)งสินทรัพย์ทั 1งหมดจะมีขนาดรายการรวมเท่ากบัร้อยละ 64.34 
ซึ)งมีขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 50 แต่ตํ)ากว่าร้อยละ 100 ถือเป็นรายการได้มาซึ)งสินทรัพย์ประเภทที) 1 ดงันั 1น บริษัทฯ 
จึงมีหน้าที)เปิดเผยข้อมลูสารสนเทศเกี)ยวกบัการเข้าทํารายการได้มาซึ)งสินทรัพย์ดงักลา่วต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเพื)อพิจารณาอนมุตัิการเข้าทํารายการดงักลา่ว โดยต้องได้รับ
คะแนนเสยีงอนมุตัิไมต่ํ)ากวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทั 1งหมดของผู้ ถือหุ้นที)มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน โดย
ไม่นบัส่วนของผู้ ถือหุ้นที)มีส่วนได้เสีย รวมทั 1งบริษัทฯ ต้องจัดให้มีที)ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื)อให้ความเห็นเกี)ยวกับ
ความสมเหตุสมผลของรายการ และความเป็นธรรมของราคาและเงื)อนไขของรายการต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื)อ
ประกอบการพิจารณาอนมุตัิการทํารายการ  
 

รายละเอียดการคํานวณขนาดรายการได้มาซึ)งสนิทรัพย์ 
1. เกณฑ์มลูคา่ของสนิทรัพย์ = % NTA ของกิจการที)ทํารายการ  / NTA ของบริษัทจดทะเบียน 

- ไมส่ามารถคํานวณตามเกณฑ์นี 1ได้ - 
 

2. เกณฑ์กําไรสทุธิจากการดําเนินงาน = % กําไรสทุธิของกิจการที)ทํารายการ / กําไรสทุธิของบริษัทจดทะเบียน 
- ไมส่ามารถคํานวณตามเกณฑ์นี 1ได้ – 

 
3. เกณฑ์มลูคา่รวมของสิ)งตอบแทน = จํานวนเงินที)จ่าย / สนิทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน 

รายการได้มาซึ�งสนิทรัพย์ รายละเอียดการคาํนวณ ขนาดรายการ 
1. การเข้าลงทนุในโครงการสามยา่น  = 13,000 ล้านบาท / 21,584.50 ล้านบาท ร้อยละ 60.23 
2. การลงทนุก่อสร้างโรงแรมในโครงการ FYI CENTER 

(รายการที)เกิดขึ 1นในช่วง 6 เดือนที)ผา่นมา) 
= 866.99 ล้านบาท / 21,063.47 ล้านบาท ร้อยละ 4.12 

ขนาดรายการรวมตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ�งตอบแทน ร้อยละ 64.34 
 

4. เกณฑ์มลูค่าหุ้นทนุที)บริษัทจดทะเบียนออกเพื)อชําระค่าสินทรัพย์ = จํานวนหุ้นที)บริษัทจดทะเบียนออกเพื)อชําระค่า
สนิทรัพย์  / จํานวนหุ้นชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน  
- ไมส่ามารถคํานวณตามเกณฑ์นี 1ได้ เนื)องจากไมม่ีการออกหุ้นเพื)อชําระคา่สนิทรัพย์ - 

  

นอกจากนี 1 เนื)องจากบริษัทที)จะจดัตั 1งขึ 1นใหม่เป็นบคุคลที)เกี)ยวโยงกบับริษัทฯ (รายละเอียดความสมัพนัธ์ปรากฏในข้อ 2 
ข้างต้น) เป็นเหตใุห้การเข้าทํารายการดงักลา่วเข้าขา่ยเป็นรายการเกี)ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ 
ที) ทจ. 21/2551 เรื)องหลกัเกณฑ์ในการทํารายการที)เกี)ยวโยงกัน ลงวนัที) 31 สิงหาคม 2551 และที)แก้ไขเพิ)มเติม และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เรื)อง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียน
ในรายการที)เกี)ยวโยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัที) 19 พฤศจิกายน 2546 และที)แก้ไขเพิ)มเติม (“ประกาศรายการที�เกี�ยวโยง
กัน”) โดยมีขนาดรายการเกี)ยวโยงเทา่กบัร้อยละ 24.74 ของมลูคา่สนิทรัพย์ที)มีตวัตนสทุธิ ณ วนัที) 30 กนัยายน 2558  
 
ทั 1งนี 1 เมื)อพิจารณาขนาดรายการรวมกบัรายการเกี)ยวโยงกนัรายการอื)นที)เกิดขึ 1นในช่วง 6 เดือนที)ผ่านมา ได้แก่ รายการซึ)ง
ที)ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั 1งที) 4/2558 เมื)อวนัที) 10 สิงหาคม 2558 ได้อนุมตัิการจําหน่ายที)ดินเปลา่อําเภอทบั
สะแก จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เนื 1อที) 215-3-57.3 ไร่ ให้แก่บริษัท สิริทรัพย์พฒันา 5 จํากดั (ผู้ชนะการประมลูที)เสนอราคา
ซื 1อที)ดินดงักลา่วในมลูคา่ 127.00 ล้านบาท) ซึ)งมีขนาดรายการร้อยละ 1.65 ของมลูคา่สนิทรัพย์ที)มีตวัตนสทุธิ ณ วนัที) 30 
มิถนุายน 2558 และรายการเกี)ยวโยงกนัรายการอื)นซึ)งที)ประชมุคณะกรรมการบริษัทครั 1งนี 1 จะขออนมุตัิการเข้าทํารายการ
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จากที)ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั 1งที) 1/2558 อนัได้แก่ การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ)มทุนให้แก่บุคคลในวงจํากัด 
(Private Placement) อนัได้แก่ FPHT ซึ)งเป็นบริษัทยอ่ยของ FCL ซึ)งมีขนาดรายการร้อยละ 62.74 ของมลูคา่สนิทรัพย์ที)มี
ตวัตนสทุธิ ณ วนัที) 30 กนัยายน 2558 (รายละเอียดการเข้าทํารายการดงักลา่ว ปรากฏในสารสนเทศรายการที)เกี)ยวโยง
กนั กรณีการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ)มทนุให้แก่บคุคลในวงจํากดั ซึ)งเป็นบคุคลที)เกี)ยวโยงกนั) รายการเกี)ยวโยงกนั
ทั 1งหมดจะมีขนาดรายการรวมเทา่กบัร้อยละ 89.13 ซึ)งมีขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 3 ของมลูค่าสินทรัพย์ที)มีตวัตนสทุธิ 
ดงันั 1น บริษัทฯ จึงมีหน้าที)เปิดเผยข้อมลูสารสนเทศเกี)ยวกบัการเข้าทํารายการที)เกี)ยวโยงกนัต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ และจดัให้
มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเพื)อพิจารณาอนมุตัิการเข้าทํารายการดงักล่าว โดยต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมตัิไม่ตํ)ากว่า 3 ใน 4 
ของจํานวนเสยีงทั 1งหมดของผู้ ถือหุ้นที)มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัสว่นของผู้ ถือหุ้นที)มีสว่นได้เสีย 
รวมทั 1งบริษัทฯ ต้องจดัให้มีที)ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื)อให้ความเห็นเกี)ยวกบัความสมเหตสุมผลของรายการ และความ
เป็นธรรมของราคาและเงื)อนไขของรายการตอ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื)อประกอบการพิจารณาอนมุตัิการทํารายการ 
 
รายละเอียดการคํานวณขนาดรายการเกี)ยวโยง 
ขนาดรายการเกี)ยวโยง = มลูคา่สิ)งตอบแทน / NTA ของบริษัทจดทะเบียน 

รายการเกี�ยวโยง รายละเอียดการคาํนวณ ขนาดรายการ 
1. การเข้าลงทนุในโครงการสามยา่น มลูคา่เงินลงทนุใน

บริษัทที)จดัตั 1งขึ 1นใหมใ่นสว่นบริษัทฯ 1,960 ล้านบาท 
= 1,960 ล้านบาท / 7,923.83 ล้านบาท ร้อยละ 24.74 

2. การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ)มทนุให้แก่บคุคลใน
วงจํากดั รวม 4,971.33 ล้านบาท 

= 4,971.33  ล้านบาท / 7,923.83 ล้านบาท ร้อยละ 62.74 

3. การจําหนา่ยที)ดินเปลา่อําเภอทบัสะแก จงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ มลูคา่ 127.00 ล้านบาท (รายการที)
เกิดขึ 1นในชว่ง 6 เดือนที)ผา่นมา) 

= 127.00 ล้านบาท / 7,690.88 ล้านบาท ร้อยละ 1.65 

ขนาดรายการเกี�ยวโยง ร้อยละ 89.13 
หมายเหต ุ NTA ของ GOLD = สินทรัพย์รวม – สินทรัพย์ไม่มีตวัตน – หนี 1สิน – ส่วนของผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย 
 (หน่วย : ล้านบาท) = 21,584.50 – 64.40 – 13,865.58 – (-269.31)  
  = 7,923.83 ล้านบาท 

 
5. รายละเอียดของสินทรัพย์ที�ได้มา 

 

5.1 ข้อมูลของหุ้นของบริษัทที�จะจัดตั 0งขึ 0นใหม่  
การเข้าทํารายการดงักลา่ว GOLD จะได้มาซึ)งหุ้นสามญัร้อยละ 49.00 ของจํานวนหุ้นที)ออกและจําหน่ายได้แล้ว
ทั 1งหมดของบริษัทที)จัดตั 1งขึ 1นใหม่ โดยสาเหตุที)โครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทจัดตั 1งใหม่ มีบุคคลที)อาจมีความ
ขดัแย้งถือหุ้นเกินกวา่ร้อยละ 10 นั 1น เนื)องจากสดัสว่นดงักลา่วเป็นสดัสว่นที)กําหนดขึ 1นเพื)อให้เป็นไปตามข้อตกลง
ที)ระบุในสญัญาให้สิทธิใช้ประโยชน์โครงการสามย่านที)กําหนดให้กลุ่มผู้ ได้รับสิทธิจะต้องเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ใน
บริษัทที)จะเป็นผู้ดําเนินการโครงการสามย่าน จึงเป็นเหตุให้กลุ่มผู้ ได้รับสิทธิถือหุ้นในบริษัทที)จะจัดตั 1งขึ 1นใหม ่
จํานวนร้อยละ 51 ขณะที) GOLD จะถือหุ้นจํานวนร้อยละ 49.00 อีกทั 1ง การลงทนุในสดัสว่นร้อยละ 49.00 หรือคิด
เป็นเงินประมาณ 1,960 ล้านบาทนั 1น เป็นจํานวนที)บริษัทฯ เห็นว่าบริษัทฯ จะสามารถลงทนุได้ โดยไม่กระทบต่อ
แผนงานในการพฒันาโครงการที)อยู่อาศยัเพื)อขายของบริษัทฯ ซึ)งสดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทจดัตั 1งใหม่ดงักลา่ว 
อาจก่อให้เกิดข้อจํากดัในการระดมทนุในรูปแบบของการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั)วไป (Public Offering) ใน
อนาคต ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทนุ เรื)องการขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นที)ออกใหม ่และ
เกณฑ์การดํารงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ที)โครงสร้างการถือหุ้นมีบุคคลที)อาจมีความ
ขดัแย้งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 เว้นแต่แสดงได้ว่าการจดัโครงสร้างการถือหุ้นดงักลา่วเป็นไปเพื)อประโยชน์ที)ดี
ที)สดุแล้ว 
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ทั 1งนี 1 คณะกรรมการของบริษัทที)จัดตั 1งขึ 1นใหม่ ภายหลงัที) GOLD เข้าลงทนุ คาดว่าจะมีจํานวนทั 1งหมด 4 ท่าน
ประกอบด้วย ผู้แทนจาก GOLD และกลุม่ผู้ ได้รับสิทธิ ฝ่ายละ 2 ท่าน โดยกรรมการผู้จดัการของบริษัทที)จดัตั 1งขึ 1น
ใหม่จะเป็นผู้แทนจาก GOLD  อีกทั 1ง กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท ได้แก่ กรรมการซึ)งเป็นผู้แทนจาก 
GOLD จํานวน 2 ทา่น ลงลายมือชื)อร่วมกนั พร้อมประทบัตราบริษัท หรือ กรรมการซึ)งเป็นผู้แทนจากแต่ฝ่าย ฝ่าย
ละ 1 ทา่น ลงลายมือชื)อร่วมกนั พร้อมประทบัตราบริษัท ซึ)งโครงสร้างคณะกรรมการ และการกําหนดผู้มีอํานาจลง
นามผกูพนัดงักลา่ว สง่ผลให้ GOLD มีอํานาจควบคมุในบริษัทที)จดัตั 1งขึ 1นใหม ่รวมทั 1งเป็นการถ่วงดลุอํานาจทั 1งสอง
ฝ่ายในการอนมุตัิรายการตา่งๆ  
 

ทั 1งนี 1 การเข้าลงทนุในโครงการสามยา่นของ GOLD ดงักลา่ว เป็นไปตามนโยบายพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์
ของ GOLD กลา่วคือ มีการมุง่พฒันาโครงการที)อยูอ่าศยัแนวราบ และโครงการอาคารสงูเชิงพาณิชย์ บนพื 1นที)เช่า 
เช่น เซอร์วิสเรสซิเด้นส์ อาคารสํานกังาน โรงแรม รวมถึงอยู่ระหว่างการพฒันาโครงการ เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ซึ)ง
เป็นโครงการประเภทโครงการที)มีการใช้ประโยชน์ผสมผสาน (Mixed-Use) บนพื 1นที)เช่า ในขณะที) UV มีนโยบาย
มุง่พฒันาโครงการที)อยูอ่าศยัประเภทคอนโดมิเนียมเพื)อขาย โดยปัจจบุนัโครงการของ UV และ GOLD ไม่มีความ
ทบัซ้อนกนั โดย UV มีโครงการอาคารสงูเชิงพาณิชย์โครงการเดียว ได้แก่ อาคารปาร์คเวนเชอร์ (ซึ)งเป็นโครงการที) 
UV ได้พฒันาและดําเนินการก่อนที) UV จะเข้าลงทนุใน GOLD เมื)อปี 2555) อย่างไรก็ตาม ภายหลงัจากการให้
เช่าอาคาร ปาร์คเวนเชอร์แก่กองทรัสต์เพื)อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ (REIT) แล้ว บริษัทย่อยของ UV จะทํา
หน้าที)เป็นผู้จดัการกองทรัสต์ (REIT manager) ของกองทรัสต์ดงักลา่ว ทั 1งนี 1 หากในอนาคต UV และ GOLD มี
โอกาสในการลงทนุพฒันาโครงการใหม่ๆ  กรรมการและผู้บริหารของ UV และ GOLD จะพิจารณาถึงศกัยภาพของ
แตล่ะบริษัท เพื)อให้เหมาะสมกบัการดําเนินการโครงการนั 1นๆ เป็นหลกั รวมถึงพิจารณาให้สอดคล้องกบันโยบาย
การพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ที)ทั 1งสองบริษัทดําเนินการอยูใ่นปัจจบุนั 
 

 5.2 ข้อมูลสรุปของบริษัทที�จะจัดตั 0งขึ 0นใหม่ 
  ก)  ข้อมลูทั)วไป 
   บริษัทที)จะจดัตั 1งขึ 1นใหมม่ีวตัถปุระสงค์ในการก่อตั 1งขึ 1นเพื)อเป็นผู้ รับสิทธิใช้ประโยชน์โครงการสามย่านร่วมกบั

กลุ่มผู้ ได้รับสิทธิซึ)งเป็นผู้ ได้รับสิทธิดงักล่าวจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (กรณีได้รับความยินยอมจาก
คณะกรรมการประสานงานของจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั) ทั 1งนี 1 ข้อมลูโดยสรุปของโครงการสามยา่น มีดงันี 1 

 

   สรุปข้อมลูโครงการสามยา่น 
ที)ตั 1งโครงการ   : บริเวณจุดตดัระหว่างถนนพญาไทกับถนนพระราม 4 (หวัมุมสี)แยกสามย่าน ฝั)งตรง

ข้ามกบัอาคารจตัรัุสจามจรีุ) เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ โดยทิศเหนือติดถนนจุฬาลงกรณ์ 
ซอย 42 ทิศตะวนัออกติดถนนพญาไท ทิศตะวนัตกมีพื 1นที)จนถึงถนนจฬุาลงกรณ์ ซอย 
15 และทิศใต้ติดถนนพญาไท 

เนื 1อที)โครงการ : ที)ดิน เนื 1อที)รวม 13 – 3 – 93.64 ไร่ 
มลูคา่โครงการ : มลูคา่ผลประโยชน์ตอบแทนจากการใช้ที)ดิน และมลูคา่ก่อสร้างโครงการรวมประมาณ 

13,000 ล้านบาท ประกอบด้วย 
รูปแบบโครงการ : โครงการที)มีการใช้ประโยชน์ผสมผสาน (Mixed -  Use)  ซึ)งมีพื 1นที)อาคารรวม

ประมาณ 222,000 ตารางเมตร สําหรับใช้ในการประกอบกิจการโรงแรม อาคารพกั
อาศยั ศนูย์การค้า ห้องจดังานอเนกประสงค์ สาํนกังาน และพื 1นที)จอดรถ รวมทั 1งมีการ
เชื)อมสถานีรถไฟฟ้า 
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สรุปเงื)อนไขที)สาํคญัของสญัญาให้สทิธิใช้ประโยชน์โครงการสามยา่น 
คูส่ญัญา : จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (“มหาวิทยาลยั”) และ  

บริษัท ทิพย์พฒัน อาร์เขต จํากดั* (“ผู้ ได้รับสทิธิ”)  
หมายเหต ุ *ผู้ ได้รับสิทธิและกลุ่มบริษัทของผู้ ได้รับสิทธิจะเข้าเป็นคูส่ญัญากบัมหาวทิยาลยั  

วนัที)ลงนามใน
สญัญา 

: วนัที) 10 มิถนุายน 2558 

ขอบเขตข้อตกลง : o ไมส่ามารถเปลี)ยนแปลงพื 1นที) ประเภท และขนาดการใช้ประโยชน์ภายในอาคารที)
เกินกวา่ร้อยละ 10 ของพื 1นที)การใช้ประโยชน์ในแต่ละประเภทธุรกิจ เว้นแต่ได้รับ
ความยินยอมจากมหาวิทยาลยั  

o ระยะการออกแบบและก่อสร้าง ต้องแล้วเสร็จภายใน 4 ปี นบัแต่วนัที)สญัญาให้
สทิธิใช้ประโยชน์โครงการสามยา่นมีผลบงัคบัใช้ 

o ระยะเวลาใช้ประโยชน์ 30 ปี นบัแต่วนัครบกําหนดก่อสร้างแล้วเสร็จ หรือนบัแต่
วนัก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดดําเนินโครงการได้ก่อนกําหนด 

o ในกรณีไม่สามารถก่อสร้างโครงการให้แล้วเสร็จภายในกําหนด ให้เริ)มนับ
ระยะเวลาใช้ประโยชน์ 30 ปีโดยทนัที  

o มหาวิทยาลยัมีสทิธิบอกเลกิสญัญา กรณีผู้ได้รับสทิธิไมส่ามารถก่อสร้างโครงการ
ให้แล้วเสร็จและเปิดดําเนินโครงการได้ เนื)องจากการขาดประสิทธิภาพ ความ
เพิกเฉย ไมใ่สใ่จ หรือความประมาทเลนิเลอ่ 

o กรรมสิทธิ�ในอาคารโครงการ สิ)งปลูกสร้างต่างๆ และแบบการก่อสร้าง หรือ
เอกสารที)เกิดขึ 1นจากการก่อสร้าง ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ�ของมหาวิทยาลยัทนัทีนบั
แตว่นัเริ)มดําเนินการก่อสร้าง โดยผู้ได้รับสทิธิเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที)เกิดจาก
การดําเนินโครงการในทกุขั 1นตอน หรือทกุสญัญา 

คา่ผลประโยชน์
ตอบแทน 

: ผู้ ได้รับสทิธิตกลงชําระคา่ผลประโยชน์ตอบแทนแก่มหาวิทยาลยั ดงันี 1 
o คา่ตอบแทนการทําสญัญา (Up Front Fee) จํานวน 394.00 ล้านบาท แบ่งชําระ 

212.00 ล้านบาท ในวนัที)สญัญามีผลบงัคบั และชําระสว่นที)เหลือ 182.00 ล้าน
บาท ภายใน 110 วนั นบัจากวนัที)สญัญามีผลบงัคบั (วนัที) 28 กนัยายน 2558) 
ซึ)งได้ชําระไปแล้วทั 1งจํานวน 

o ค่าตอบแทนรายปี จํานวนรวม 4,980.00 ล้านบาท ชําระเป็นรายปีรวม 30 งวด 
นบัแตว่นัเริ)มกําหนดระยะเวลาใช้ประโยชน์ 

o ค่าส่วนแบ่งรายได้ กรณีรายได้รวมของโครงการที)ผู้ ได้รับสิทธิได้รับโดยตรงรวม
ทุกๆ 5 ปี สูงกว่ารายได้ที)ประมาณการไว้ในกระแสเงินสดตามประมาณการ
รายได้ – รายจ่าย ที)แนบท้ายสญัญา ผู้ได้รับสทิธิตกลงให้คา่แบ่งรายได้เพิ)มให้แก่
มหาวิทยาลยัในอตัราร้อยละ 5 ของรายได้สว่นที)เกินของช่วงเวลา 5 ปี ดงักลา่ว 

การก่อสร้าง
โครงการ 

: o ผู้ ได้รับสิทธิต้องก่อสร้างโครงการตามรูปแบบการก่อสร้างที)มหาวิทยาลยัอนมุตัิ
ด้วยคา่ใช้จ่ายของตนเองทั 1งหมดให้แล้วเสร็จภายใน 4 ปี นบัจากวนัที)สญัญามีผล
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ใช้บังคับ เว้นแต่มหาวิทยาลยัอนุญาตให้ก่อสร้างต่อจนแล้วเสร็จด้วยเหตุอัน
สมควร โดยมีมลูคา่โครงการเมื)อก่อสร้างแล้วเสร็จไม่ตํ)ากว่า 6,000.00 ล้านบาท 
โดยกรณีมลูคา่โครงการตํ)ากวา่ที)กําหนด ผู้ได้รับสทิธิต้องจ่ายเงินค่าชดเชยมลูค่า
สว่นตา่งให้มหาวิทยาลยั 

o ทางเชื)อมสถานีรถไฟฟ้า :  
� ผู้ได้รับสทิธิต้องก่อสร้างทางเชื)อมสถานีรถไฟฟ้าให้แล้วเสร็จภายใน 4 ปี นบั

แตว่นัที)ได้รับอนญุาตจากหน่วยงานที)เกี)ยวข้อง หรือไม่เกิน 1 ปี นบัแต่วนัที)
อาคารก่อสร้างแล้วเสร็จ (แล้วแตเ่งื)อนเวลาใดจะเกิดขึ 1นภายหลงั) และหาก
ก่อสร้างไมแ่ล้วเสร็จตามระยะเวลาที)กําหนด ผู้ ได้รับสิทธิตกลงชําระค่าปรับ
ในอัตราวันละร้อยละ 0.01 ของมูลค่าก่อสร้างทางเชื)อมสถานีรถไฟฟ้า 
จนกวา่จะก่อสร้างแล้วเสร็จ   

� หากผู้ ได้รับสิทธิไม่ดําเนินการก่อสร้างทางเชื)อมสถานีรถไฟฟ้า ผู้ ได้รับสิทธิ
ตกลงชําระคา่ผลประโยชน์ตอบแทนเพิ)มเติมให้มหาวิทยาลยัเป็นเงินเท่ากบั
มลูคา่การก่อสร้าง 

� กรณีการรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแห่งประเทศไทย และกรุงเทพมหานคร และ
หนว่ยงานราชการอื)นที)เกี)ยวข้องไมอ่นญุาตให้ดําเนินการทําทางเชื)อมสถานี
รถไฟฟ้า หรือยังไม่มีผลการพิจารณาอนุญาตภายในกําหนดระยะเวลา
ออกแบบและก่อสร้างโครงการ ผู้ ได้รับสิทธิตกลงชําระค่าผลประโยชน์ตอบ
แทนเพิ)มเติมให้กบัมหาวิทยาลยัเป็นเงิน 50.00 ล้านบาท 

สทิธิและหน้าที)
ของคูส่ญัญา 

: o ผู้ ได้รับสิทธิมีสิทธินําพื 1นที)อาคารโครงการออกให้เช่าหรือใช้ประโยชน์ได้ตลอด
ระยะเวลาของสญัญา โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากมหาวิทยาลยักรณีเป็น
การให้เช่าพื 1นที)หรือใช้ประโยชน์ หรือให้สทิธิบคุคลอื)นบริหารพื 1นที) เพื)อดําเนินการ
ตามขอบเขตกิจกรรมเชิงพาณิชย์ อย่างไรก็ดี กรณีการให้เช่าพื 1นที)หรือใช้
ประโยชน์ หรือให้สิทธิบคุคลอื)นบริหารพื 1นที) ขนาดใหญ่มากกว่า 20,000 ตร.ม. 
ต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนงัสอืจากมหาวิทยาลยั 

o การโอนสทิธิและหน้าที)ของผู้ได้รับสทิธิตามสญัญาให้แก่บคุคลใดๆ หรือให้ความ
ยินยอมให้บุคคลอื)นใดประกอบกิจการแทน ไม่ว่าทั 1งหมดหรือเพียงบางส่วน 
กระทํามิได้ เว้นแตไ่ด้รับความยินยอมลว่งหน้าจากมหาวิทยาลยั 

การบรูณะพฒันา
อาคารโครงการ 

: ผู้ ได้รับสิทธิต้องดําเนินการบรูณะพฒันาอาคารและสิ)งปลกูสร้างเพื)อให้พร้อมใช้งาน
หรือปรับปรุงตามความเหมาะสม โดยผู้ ได้รับสิทธิต้องเตรียมงบประมาณเพื)อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการบูรณะพฒันา (Renovation) และจะต้องใช้วงเงินสะสมดงักลา่วใน
การบรูณะพฒันาให้เสร็จสิ 1นภายในวนัครบกําหนดระยะเวลาใช้ประโยชน์ของสญัญา 
มิฉะนั 1น ให้วงเงินที)คงเหลอืตกเป็นกรรมสทิธิ�ของมหาวิทยาลยั  

คา่ธรรมเนียม
และภาษีอากร 

: ผู้ ได้รับสทิธิตกลงเป็นผู้ รับผิดชอบชําระคา่ธรรมเนียม อากร คา่ภาษีตา่งๆ  
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แผนที�ตั 0งโครงการสามย่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

  ข) สรุปฐานะการเงิน 
ไมม่ีข้อมลู  
 

6.  มูลค่ารวมของสิ�งตอบแทนและเกณฑ์ที�ใช้ในการกาํหนดมูลค่าสิ�งตอบแทน 
มลูคา่รวมของสิ)งตอบแทนสาํหรับการลงทนุในโครงการสามยา่น โดยมีมลูคา่ผลประโยชน์ตอบแทนจากการใช้ที)ดิน และ
มลูคา่ก่อสร้างโครงการรวมประมาณ 13,000 ล้านบาท ซึ)งในเบื 1องต้นแหลง่เงินทนุในการพฒันาและก่อสร้างโครงการมา
จากเงินลงทนุของผู้ ถือหุ้นและเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินในสดัสว่นประมาณร้อยละ 50 : 50 โดยมลูค่าเงินลงทนุใน
บริษัทที)จดัตั 1งขึ 1นใหมใ่นสว่นของบริษัทฯ รวมประมาณ 1,960 ล้านบาท  
 

7.    มูลค่าของสนิทรัพย์ที�ได้มา  
โครงการสามย่านมีมูลค่าผลประโยชน์ตอบแทนจากการใช้ที)ดิน 5,374 ล้านบาท (ประกอบด้วยค่าตอบแทนการทํา
สญัญา (Up Front Fee) จํานวน 394 ล้านบาท และค่าตอบแทนรายปี ตลอดอายสุญัญา 30 ปี รวม 4,980 ล้านบาท) 
และมลูค่าก่อสร้างโครงการประมาณ 7,650 ล้านบาท รวมทั 1งสิ 1นประมาณ 13,000 ล้านบาท โดยเป็นเงินลงทนุในสว่น
ของบริษัทฯ จํานวน 1,960 ล้านบาท จากสดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทฯ ร้อยละ 49.00 ในบริษัทที)จดัตั 1งขึ 1นใหม ่
 

8. แหล่งเงนิทุนที�ใช้ในการเข้าทาํรายการ  
บริษัทฯ จะนําเงินที)ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ)มทนุให้แก่บคุคลในวงจํากดัจํานวน 1,960 ล้านบาท มา
เป็นแหลง่เงินทนุในการเข้าลงทนุในโครงการสามยา่น (เงินลงทนุของผู้ ถือหุ้นของบริษัทที)จดัตั 1งขึ 1นใหมใ่นสว่นของบริษัทฯ 
มีมลูคา่เทา่กบั 1,960 ล้านบาท)  
 
โดยค่าก่อสร้างโครงการสามย่านมีมลูค่ารวมประมาณ 7,650 ล้านบาท ซึ)งจะทยอยชําระภายใน 4 ปี ตามระยะเวลา
ก่อสร้าง คา่ตอบแทนการทําสญัญา (Up Front Fee) (ซึ)งผู้ ได้รับสทิธิได้ชําระไปแล้ว และบริษัทที)จดัตั 1งขึ 1นใหม่ ต้องจ่าย
ชําระคืนให้ผู้ ได้รับสทิธิ) และดอกเบี 1ยธนาคารในระหว่างการพฒันาโครงการ รวมเป็นเงินประมาณ 8,500 ล้านบาทนั 1น 
จะมาจากเงินลงทนุของผู้ ถือหุ้นของบริษัทที)จดัตั 1งขึ 1นใหมแ่ละเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินในสดัสว่นประมาณร้อยละ 50 
: 50 ในขณะที)ค่าตอบแทนรายปี ตลอดอายุสญัญา 30 ปี รวม 4,980 ล้านบาท ซึ)งกลุ่มผู้ ได้รับสิทธิต้องชําระแก่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั รวมถึงค่าส่วนแบ่งรายได้ กรณีรายได้รวมของโครงการสามย่านทุกๆ 5 ปี สงูกว่ารายได้ที)
ประมาณการไว้ในสญัญา จะมาจากกระแสเงินสดที)ได้รับจากการดําเนินโครงการสามย่าน ภายหลงัการเปิดให้บริการ
โครงการ  
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ทั 1งนี 1 หากที)ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และที)ประชุมผู้ ถือหุ้นของ UV ไม่อนมุตัิการผ่อนผนัการทําคําเสนอซื 1อหลกัทรัพย์
ให้แก่ FPHT แล้ว FCL ไมป่ระสงค์จะลงทนุในหุ้นสามญัเพิ)มทนุของบริษัทฯ และบริษัทฯ จะไม่เข้าร่วมลงทนุในโครงการ
สามยา่น เนื)องจากบริษัทฯ จะมีเงินทนุไม่เพียงพอในการดําเนินการ (รายละเอียดตามที)ปรากฏในสารสนเทศกรณีการ
ออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ)มทนุให้แก่บคุคลในวงจํากดั ซึ)งเป็นบคุคลที)เกี)ยวโยงกนั) 
 

9. ประโยชน์และผลกระทบจากการได้มาสนิทรัพย์ต่อบริษัทฯ 
การเข้าลงทนุในโครงการสามยา่น จะก่อให้เกิดประโยชน์และผลกระทบตอ่บริษัทฯ ดงันี 1 
� เป็นการลงทุนในโครงการอสงัหาริมทรัพย์ที)มีศกัยภาพในการดําเนินธุรกิจ ซึ)งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีโอกาสได้รับ

ผลตอบแทนที)ดีจากการลงทุนกรณีโครงการสามย่านมีผลการดําเนินการเป็นไปตามแผนงานที)วางไว้ โดยบริษัทฯ 
สามารถรับรู้ยอดขายและกําไรของบริษัทที)จดัตั 1งขึ 1นใหม ่ในงบการเงินรวมของบริษัทฯ เนื)องจากภายหลงัการเข้าทํา
รายการ บริษัทที)จดัตั 1งขึ 1นใหมจ่ะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จากการที)บริษัทฯ เป็นผู้มีอํานาจควบคมุจาก
โครงสร้างกรรมการ และเป็นทีมงานที)จะเป็นผู้ดําเนินโครงการ  

� เป็นการเพิ)มสินทรัพย์ที)จะก่อให้เกิดรายได้ระยะยาวแก่บริษัทฯ ต่อเนื)องไปในอนาคต โดยภายหลงัการเปิดดําเนิน
โครงการดงักลา่ว บริษัทฯ จะมีรายได้จากการปลอ่ยเช่าพื 1นที)และการให้บริการเพิ)มขึ 1นจากปัจจบุนั 

� เป็นการขยายการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพื)อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที)จะเติบโตเป็น
ผู้ประกอบการอสงัหาริมทรัพย์ชั 1นนําครอบคลมุทั 1งในสว่นของที)อยูอ่าศยัและอาคารในเชิงพาณิชยกรรม 

� มีผลตอบแทนที)คุ้มคา่ตอ่การลงทนุ โดยมีอตัราผลตอบแทนภายใน  (Internal Rate of Return : IRR) ประมาณร้อย
ละ  10.5 -11.5  ซึ)งสงูกว่าอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเป้าหมายที) GOLD ตั 1งไว้ และมีระยะเวลาคืนทุน
ประมาณ 9  ปี (ไมร่วมระยะเวลาก่อสร้าง) 

� ในกรณีที)ผลการดําเนินการของโครงการไม่เป็นไปตามแผนงานที)วางไว้ไม่ว่าด้วยปัจจยัใด ซึ)งเป็นลกัษณะปกติ
ของธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์โดยทั)วไป เช่น  
- กรณีไม่สามารถก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 4 ปี อนัเกิดจากปัจจยัต่างๆ เช่น กรณีรายงานการ

วิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ)งแวดล้อมของโครงการสามย่านไม่ผ่านการพิจารณาอนุญาตจากหน่วยงาน
ราชการที)เกี)ยวข้อง และเป็นเหตุให้ต้องมีการปรับแบบการก่อสร้างเพื)อยื)นขออนุญาตใหม่อีกครั 1ง กรณี
ผู้ รับเหมาก่อสร้างของโครงการปฏิบตัิงานลา่ช้าไม่เป็นไปตามแผนงาน เป็นต้น ซึ)งจะทําให้การรับรู้รายได้
ของ GOLD จากโครงการดงักลา่วลา่ช้าออกไป หรือมีต้นทนุที)เพิ)มขึ 1นจากที)ประมาณการ รวมทั 1งระยะเวลา
การใช้ประโยชน์จากโครงการจะลดลง เนื)องจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัจะเริ)มนบัระยะเวลาใช้ประโยชน์
ในทนัทีภายหลงัครบกําหนดเวลาการก่อสร้าง 4 ปี ที)กําหนดไว้ 

- กรณีภายหลงัการเปิดดําเนินการโครงการ และมีอตัราผู้ เช่าพื 1นที)อาคารสํานกังาน ร้านค้า และ/หรืออตัรา
ผู้ใช้บริการห้องพกัของโรงแรม และ/หรืออตัราการจําหนา่ยห้องพกัอาคารชดุ ไมเ่ป็นไปตามแผนงานที)วางไว้ 
ซึ)งจะทําให้ GOLD ไมไ่ด้รับผลตอบแทนจากการลงทนุในโครงการสามยา่นตามเป้าหมายที)วางไว้ 

� GOLD จะไมส่ามารถที)จะรับรู้รายได้จนกวา่โครงการจะก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ)มเปิดดําเนินการ อยา่งไรก็ดี บริษัทฯ 
เห็นวา่ในช่วงระยะเวลาการก่อสร้างดงักลา่ว ต้นทนุ และค่าใช้จ่ายสว่นใหญ่ที)เป็นเงินลงทนุ จะสามารถบนัทึกเป็น
ต้นทนุของสนิทรัพย์ ซึ)งจะไมก่ระทบตอ่งบกําไรขาดทนุของบริษัทฯ รวมถึงไมก่ระทบตอ่ความสามารถในการจ่ายเงิน
ปันผลของบริษัทฯ  

� ผลกระทบในการเข้าลงทนุในโครงการสามย่านต่อบริษัทฯ ในกรณีภายหลงับริษัทฯ เข้าลงทนุในบริษัทจดัตั 1งใหม่เพื)อ
ลงทนุในโครงการสามยา่น และเกิดเหตกุารณ์ที)สญัญาให้ใช้สทิธิกบัจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัสิ 1นสดุลงจากการที)กลุม่
ผู้ ได้รับสทิธิผิดสญัญา และไมส่ามารถแก้ไขได้ในระยะเวลาที)กําหนดแล้ว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัจะมีสิทธิเรียกให้
กลุ่มผู้ ได้รับสิทธิชําระหนี 1ที)ค้างชําระพร้อมดอกเบี 1ย และค่าเสียหายในส่วนที)เกินจากหลกัประกัน (ถ้ามี) รวมทั 1ง
คา่เสยีหายใดๆ ที)เกิดจากการไมชํ่าระหนี 1หรือการไมป่ฏิบตัิตามสญัญา และคา่ผลประโยชน์ตอบแทนรายปี รวมทั 1งค่า
สว่นแบ่งรายได้ที)กลุม่ผู้ ได้รับสิทธิต้องให้แก่มหาวิทยาลยั จนกว่ามหาวิทยาลยัจะหาผู้ประกอบการรายใหม่ได้ ทั 1งนี 1 
ต้องไมเ่กิน 2 ปี 
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ทั 1งนี 1 เนื)องจากบริษัทฯ จะใช้เงินบางสว่นที)ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ)มทนุให้แก่บคุคลในวงจํากดั เป็น
แหล่งเงินทุนในการเข้าลงทุนโครงการสามย่าน อย่างไรก็ดี การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ)มทุนดังกล่าวจะมี
ผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ โดยทําให้สิทธิการออกเสียง (Control Dilution) และส่วนแบ่งกําไร (Earning 
Dilution) ของผู้ ถือหุ้นเดิมลดลงร้อยละ 29.51 โดยไมม่ผีลกระทบตอ่ราคาหุ้นของบริษัทฯ (Price Dilution) เนื)องจากเป็น
การเสนอขายหุ้นที)สงูกวา่ราคาตลาดเฉลี)ยย้อนหลงั 15 วนัทําการ 
 

10. การเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงของกรรมการที�มีส่วนได้เสีย / เป็นบุคคลที�เกี�ยวโยง 
นายปณต สิริวัฒนภักดี นายฐาปน สิริวัฒนภักดี นายโชติพัฒน์  พีชานนท์ และนายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกรซึ)งเป็น
กรรมการที)มีสว่นได้เสยีในการเข้าทํารายการ มิได้เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงในการพิจารณาอนมุตัิรายการดงักลา่ว  
 

11. เงื�อนไขในการเข้าทาํรายการ  
บริษัทฯ จะทํารายการดงักลา่วข้างต้นภายใต้เงื)อนไขสาํคญัดงัที)ปรากฏในข้อ 1 ของรายงานฉบบันี 1  
 

12. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา่ การเข้าลงทนุในโครงการสามย่านดงักลา่ว มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อ
บริษัทฯ เนื)องจากเป็นการขยายการลงทนุในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์เพื)อให้เป็นไปตามวิสยัทศัน์ของบริษัทฯ ที)จะเติบโตเป็น
ผู้ประกอบการอสงัหาริมทรัพย์ชั 1นนําครอบคลมุทั 1งในส่วนของที)อยู่อาศยัและอาคารในเชิงพาณิชยกรรม และอยู่ใน
ขอบเขตของธุรกิจหลกัที)บริษัทฯ มีประสบการณ์และความเชี)ยวชาญในปัจจุบนั อีกทั 1งพิจารณาเห็นว่าด้วยศกัยภาพด้าน
ทําเลที)ตั 1งของโครงการ ซึ)งตั 1งอยู่บริเวณจุดตดัระหว่างถนนพญาไทกบัถนนพระราม 4 และรูปแบบการพฒันาโครงการ 
ในรูปแบบโครงการที)มีการใช้ประโยชน์ผสมผสาน (Mixed - Use) ซึ)งประกอบด้วยอาคารสาํนกังาน โรงแรม อาคารพกั5
อาศยั ศนูย์การค้า ห้องจดังานอเนกประสงค์ และพื 1นที)จอดรถ ดงันั 1น การเข้าลงทนุในโครงการสามย่านดงักลา่วจะเป็น
การเพิ)มสินทรัพย์ที)มีศักยภาพในการสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ ต่อเนื)องไปในระยะยาว โดยผลจากการศึกษาความ
เป็นไปได้ของการลงทุนโครงการสามย่านโดยผู้ บริหารของบริษัทฯ พบว่ามีความคุ้ มค่าต่อการลงทุน นอกจากนี 1 
คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบริษัทฯ จะมีเงินทนุเพียงพอต่อการเข้าลงทนุในโครงการสามย่านในสดัสว่นที)เป็นเงินลงทุน
ของบริษัทฯ (นอกเหนือไปจากเงินที)บริษัทที)จะจดัตั 1งใหมจ่ะกู้ยืมเพื)อการลงทนุในโครงการ) จากเงินที)ได้รับจากการเพิ)มทนุ 
ซึ)งหากได้รับอนุมตัิจากที)ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และ UV รวมถึงได้รับอนุมตัิจากคณะกรรมการประสานงานของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั บริษัทฯ คาดว่าจะลงทุนได้ในประมาณไตรมาส 2 ของปี 2559 เพื)อให้การดําเนินโครงการ
เป็นไปตามที)ระบใุนสญัญาให้สทิธิใช้ประโยชน์โครงการสามยา่นของจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ที)กลุม่ผู้ ได้รับสทิธิลงนาม
ไว้เมื)อวนัที) 10 มิถนุายน 2558 โดยปัจจุบนั โครงการอยู่ระหว่างการพฒันาแบบการก่อสร้างโครงการและจัดเตรียม
เอกสารตา่งๆ เพื)อจดัทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ)งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA) 
และยื)นขออนญุาตจากหนว่ยงานราชการก่อนเริ)มดําเนินการก่อสร้างโครงการตอ่ไป 
 

13. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการบริษัทที�แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัท  
ไม่มีคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการบริษัทท่านใดที)มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัท 

 
14. รายชื�อผู้ถอืหุ้นของบริษัทฯ ที�ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

- ไมม่ี – 
 

 
 

 



เอกสารแนบ 5 

 
75

สารสนเทศรายการได้มาซึ�งสนิทรัพย์และรายการที�เกี�ยวโยงกัน 
ของบริษัท แผ่นดนิทอง พร็อพเพอร์ตี 0 ดีเวลลอปเม้นท์ จาํกัด (มหาชน) 

 
ส่วนที� 1:  สารสนเทศตามบัญชี 2 ของประกาศได้มาและจาํหน่ายไปซึ�งสินทรัพย์  
 

1.  ข้อความกล่าวถงึความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที�มีต่อสารสนเทศในเอกสารที�ส่งให้ผู้ถอืหุ้น 
คณะกรรมการของบริษัทฯ ขอรับรองวา่ข้อความในสารสนเทศนี 1 ถกูต้อง ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง ไม่มีข้อมลูที)อาจ
ทําให้บุคคลอื)นสําคญัผิดในสาระสําคญั และมิได้มีการปกปิดข้อมลูที)เป็นสาระสําคญัซึ)งควรบอกให้แจ้ง โดยในการนี 1 
คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาข้อมลูต่างๆ ที)เปิดเผยในสารสนเทศฉบบันี 1อย่างระมดัระวงั และด้วยความสจุริต 
ทั 1งในด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นธรรม ตามหน้าที)ของคณะกรรมการของบริษัทฯ ที)พึงกระทําตาม
กฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบับริษัทฯ ตลอดจนกฎเกณฑ์ใดๆ ที)เกี)ยวข้องเป็นที)เรียบร้อยแล้ว ทั 1งนี 1 คณะกรรมการของ
บริษัทฯ จะร่วมกนัรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้นในความเสยีหายใดๆ อนัเกิดขึ 1นเนื)องจากสารสนเทศฉบบันี 1มีข้อความที)ไมถ่กูต้อง 
ไมค่รบถ้วน ไมต่รงตอ่ความเป็นจริงในสาระสําคญั หรือก่อให้เกิดความสําคญัผิดในสาระสําคญั หรือมีการปกปิดข้อมลู
ใดๆ ที)เป็นสาระสาํคญัซึ)งควรบอกให้แจ้ง 

 
2. ความเห็นและ/หรือรายงานของผู้เชี�ยวชาญอิสระ (ถ้ามี) 

(1) คุณสมบัติของผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ 
การเข้าทํารายการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ)มทนุของบริษัทฯ ให้แก่บคุคลในวงจํากดั ซึ)งเป็นบคุคลที)เกี)ยวโยง นั 1น บริษัทฯ 
ได้ว่าจ้าง บริษัท 15 ที)ปรึกษาธุรกิจ จํากดั และ บริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี) จํากดั ซึ&งเป็นผู้ประเมินราคา
ทรัพย์สนิอิสระที&ได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. เป็นผู้ประเมินราคาทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
โดยรายงานประเมินราคาสนิทรัพย์ซึ)งจดัทําโดยบริษัท 15 ที)ปรึกษาธุรกิจ จํากดั เมื)อวนัที) 14-18, 20-22, 24, 27-28 
กนัยายน และ 8 ตลุาคม 2558 มีวตัถปุระสงค์เพื)อสาธารณะ และรายงานประเมินราคาสนิทรัพย์ซึ)งจดัทําโดยบริษัท 
แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี) จํากดั เมื)อวนัที) 25 มิถนุายน 2558 มีวตัถปุระสงค์เพื)อสาธารณะ 
 
ทั 1งนี 1 ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระดงักล่าวไม่มีการถือหุ้นและความสมัพนัธ์กับบริษัทฯ อีกทั 1ง ผู้ประเมินราคา
ทรัพย์สินอิสระดังกล่าวยินยอมในการให้เผยแพร่ความเห็น  โดยรายละเอียดการประเมินราคาทรัพย์สินของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ปรากฎในรายงานความเห็นของที)ปรึกษาทางการเงินอิสระในเอกสารแนบ 7 ของ
หนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น 
 

(2) คุณสมบัติของที)ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

ชื�อบริษัท 
การถอืหุ้นและความสัมพันธ์

กับบริษัทฯ 
ความยนิยอมในการให้

เผยแพร่ความเหน็ 
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ ที)ปรึกษา จํากดั -ไมม่ี- ยินยอม 

 
3. ยอดรวมของตราสารหนี 0/ ยอดรวมของเงนิกู้ที�มีกาํหนดระยะเวลา/ ยอดรวมมูลค่าหนี 0สินประเภทอื�น  

 (1)  ยอดรวมของตราสารหนี 1ที)ออกจําหน่ายแล้วและที)ยังมิได้ออกจําหน่ายตามที)ประชุมผู้ ถือหุ้นได้มีมติไว้และมอบ
อํานาจให้แก่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนเป็นผู้ พิจารณาออกจําหนา่ยตามที)เห็นสมควร 
-  ณ วนัที) 30 กนัยายน 2558 บริษัทฯ มีหุ้นกู้ ระยะยาว (คํ 1าประกนัโดยหนงัสอืคํ 1าประกนัของสถาบนัการเงินแห่งหนึ)ง

ในวงเงิน 266.89 ล้านบาท) มีรายละเอียดดงันี 1 
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หุ้นกู้ 
จาํนวน 
หน่วย 

มูลค่าที� 
ตราไว้ต่อ

หน่วย (บาท) 

มูลค่ารวม 
(พันบาท) 

วันออก 
ตราสาร

หนี 0 

อายุของ 
ตราสาร

หนี 0 

วันครบ 
กําหนด 
ไถ่ถอน 

อัตราดอก 
เบี 0ย  

(ร้อยละต่อปี) 
หุ้นกู้ชนิดมีหลกัประกนั
ออกครั 1งที)1/2553 ชดุที) 3 

250,000 1,000 250,000 
7 ตลุาคม 

2553 
5 ปี 

7 ตลุาคม 
2558 

3.50 

ทั 1งนี 1 ณ วนัที) 7 ตลุาคม 2558 บริษัทฯ ได้ไถ่ถอนเงินกู้แล้วทั 1งจํานวน 
 

- เมื)อวนัที) 29 เมษายน 2548 ที)ประชมุผู้ ถือหุ้นประจําปีของบริษัทฯ ได้มีมติอนมุตัิให้บริษัทฯ ออกและเสนอขาย
หุ้ นกู้ เพื)อเสนอขายแก่ประชาชนทั)วไป (Public Offering) และ/หรือให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private 
Placement) และ/หรือให้แก่ผู้ลงทนุในประเทศ และ/หรือให้แก่ผู้ลงทนุในต่างประเทศในวงเงิน 3,000.00 ล้าน
บาท อาย ุ10 ปี โดยรายละเอียดและเงื)อนไขตา่งๆ ให้อยูใ่นดลุยพินิจของคณะกรรมการของบริษัทฯ ซึ)งปัจจุบนั 
บริษัทฯ ยงัไมไ่ด้ดําเนินการใดๆ 

 

(2)  ยอดรวมของเงินกู้ ที)มีกําหนดระยะเวลา โดยระบภุาระการนําสนิทรัพย์วางเป็นหลกัประกนั 
ณ วนัที) 30 กนัยายน 2558 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน จํานวน 6,151.89 ล้าน
บาท โดยมีอตัราดอกเบี 1ยเงินกู้ยืมขั 1นตํ)าบวก/ลบอตัราคงที)ต่อปี ทั 1งนี 1 เงินกู้ยืมสว่นใหญ่มีกําหนดชําระคืนเงินต้น
สว่นใหญ่เมื)อไถ่ถอนโฉนดที)ดินในอตัราที)ระบใุนสญัญา เงินต้นสว่นที)เหลือมีกําหนดชําระคืนตามระยะเวลาที)ระบุ
ไว้ในสญัญา 
 

(3) ยอดรวมมลูคา่หนี 1สนิประเภทอื)น รวมทั 1งเงินเบิกเกินบญัชี โดยระบถุึงภาระการนําสนิทรัพย์เป็นหลกัประกนั 
ณ วนัที) 30 กันยายน 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ ยืมระยะสั 1นจากสถาบนัการเงิน 
จํานวน 3,216.90 ล้านบาท โดยมีอตัราดอกเบี 1ยเงินเบิกเกินบญัชี และอตัราดอกเบี 1ยเงินกู้ยืมขั 1นตํ)าบวก/ลบอตัรา
คงที)ตอ่ปีและถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี นอกจากนี 1 บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะยาวจากผู้ ถือหุ้นของบริษัทย่อยเป็น
ประเภทตั�วสญัญาใช้เงิน จํานวน 481.10 ล้านบาท 
 

ทั 1งนี 1 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้นําที)ดินและสิทธิการเช่าที)ดินพร้อมสิ)งปลกูสร้างบนที)ดินที)มีอยู่สว่นใหญ่และสิ)ง
ปลกูสร้างที)จะมีในภายหน้าไปจดจํานองไว้กับสถาบนัการเงินเพื)อใช้เป็นหลกัประกนัเงินเบิกเกินบญัชี  เงินกู้ยืม
ระยะสั 1นและเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (ในข้อ (2) และ (3) ข้างต้น)  
 

(4) หนี 1สนิที)อาจเกิดขึ 1นในภายหน้า 
บริษัทฯ มีหนี 1สนิที)อาจเกิดขึ 1นจากการเรียกร้องคา่เสยีหายจากลกูค้าของโครงการในอดีตแหง่หนึ)ง โดยผู้บริหารเชื)อ
ว่าความเป็นไปได้ที)จะจ่ายชําระค่าเสียหายดงักล่าวไม่อยู่ในระดบัที)น่าจะเป็นไปได้ บริษัทฯ จึงยงัไม่ได้บนัทึก
ประมาณการหนี 1สินที)อาจเกิดขึ 1นในงบการเงิน ทั 1งนี 1 ในช่วงระยะเวลากว่า 3 ปีที)ผ่านมา บริษัทฯ ยงัไม่ได้รับการ
ฟ้องร้องเรียกคา่เสยีหายจากเหตกุารณ์ข้างต้นแตอ่ยา่งใด 

  
4. ประมาณการทางการเงนิในปีปัจจุบันของบริษัทฯ (ถ้ามี) 

-ไมม่ี- 
 

5. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี�ยวกับความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน ในกรณีที� มีไม่เพียงพอให้ระบุ
แหล่งที�มาของเงนิทุน 
สาํหรับการเข้าทํารายการลงทนุในโครงการสามยา่น ซึ)งเป็นรายการได้มาซึ)งสนิทรัยพ์ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า กรณี
ที)ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และ UV อนุมตัิการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ)มทุนให้แก่บุคคลในวงจํากัด อนัได้แก่ 
FPHT รวมทั 1งอนมุตัิการผ่อนผนัการทําคําเสนอซื 1อหลกัทรัพย์ให้แก่ FPHT จะสง่ผลให้บริษัทฯ มีแหลง่เงินทนุเพียงพอต่อ
การเข้าลงทนุในโครงการสามยา่น ซึ)งมีมลูคา่เงินลงทนุในสว่นของบริษัทฯ รวมประมาณ 1,960 ล้านบาท จากการที)บริษัทฯ 
เข้าถือหุ้นบริษัทที)จะจดัตั 1งขึ 1นใหมร้่อยละ 49.00  อยา่งไรก็ดี กรณีที)ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และ UV ไมอ่นมุตัิการเข้าทํา



เอกสารแนบ 5 

 
77

รายการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ)มทุนและผ่อนผนัการทําคําเสนอซื 1อให้แก่ FPHT บริษัทฯ จะไม่เข้าร่วมลงทุนใน
โครงการสามยา่น เนื)องจากบริษัทฯ จะมีเงินทนุไมเ่พียงพอในการดําเนินการ 
 

6. คดีหรือข้อเรียกร้องที�มีสาระสาํคัญซึ�งอยู่ระหว่างดาํเนินการ  
ณ วนัที) 30 กนัยายน 2558 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยได้ถกูฟ้องร้องในคดีตา่งๆ ที)มีสาระสาํคญัดงันี 1 
(ก) คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฟ้องร้องบริษัทฯ และบริษัทที)เกี)ยวข้องกันแห่งหนึ)งให้ชําระคืนเงินมดัจํา จํานวน

ประมาณ 8.11 ล้านบาท เนื)องจากบริษัทฯ และบริษัทที)เกี)ยวข้องกนัร่วมกนัโฆษณาประกาศชกัชวนประชาชนทั)วไป
ให้มาซื 1อห้องชดุในโครงการของบริษัทที)เกี)ยวข้องกนั โดยบริษัทที)เกี)ยวข้องกนัดงักลา่วได้รับเงินมดัจําจากลกูค้าของ
โครงการแตไ่มส่ามารถก่อสร้างและโอนกรรมสทิธิ�ห้องชดุให้แก่ลกูค้าได้ ขณะนี 1คดียงัอยูใ่นระหวา่งการยื)นอทุธรณ์คํา
พิพากษา 
 
ลูกค้าของบริษัทที)เกี)ยวข้องกันแห่งหนึ)งได้ฟ้องร้องบริษัทฯ และบริษัทที)เกี)ยวข้องกันแห่งนั 1น ให้ร่วมกันชําระ
คา่เสยีหายจํานวนประมาณ 11.18 ล้านบาท เนื)องจากลกูค้าดงักลา่วได้ชําระเงินมดัจําสาํหรับอาคารในโครงการของ
บริษัทที)เกี)ยวข้องกัน แต่บริษัทที)เกี)ยวข้องกันดังกล่าวไม่สามารถก่อสร้างอาคารและส่งมอบห้องชุดให้แก่ลกูค้า
ดงักลา่วได้ โดยศาลอทุธรณ์มีคําพิพากษาให้บริษัทฯ และบริษัทที)เกี)ยวข้องกนัร่วมรับผิดชําระเงินพร้อมดอกเบี 1ยร้อย
ละ 7.50 ตอ่ปี โดยให้ดอกเบี 1ยบางสว่นคํานวณจากวนัสดุท้ายที)ลกูค้าของโครงการได้ชําระเงินและบางสว่นคํานวณ
จากวนัที)ลกูค้าของโครงการยื)นฟ้องศาลจนถึงวนัที)ได้รับชําระเงิน บริษัทฯ ได้ยื)นอทุธรณ์คดัค้านคําพิพากษาของศาล
อทุธรณ์ ขณะนี 1คดีดงักลา่วอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาลฏีกา 
 
บริษัทฯ ได้บนัทกึประมาณการหนี 1สนิของโครงการพฒันาในอดีตที)บริษัทฯ เคยแพ้คดีความในงบการเงิน ณ วนัที) 30 
กนัยายน 2558 จํานวน 79.81 ล้านบาท (31 ธนัวาคม 2557: 79.81 ล้านบาท) ผู้บริหารเชื)อว่ามีความเป็นไปได้
คอ่นข้างแนที่)หนี 1สนิดงักลา่วจะเกิดขึ 1นเนื)องจากมีลกูค้าสว่นที)เหลือของโครงการเดียวกนัได้ทยอยยื)นอทุธรณ์ในสิทธิ
เรียกร้องดงักลา่วเพิ)มขึ 1น  ณ วนัที) 30 กันยายน 2558 บริษัทฯ ตั 1งประมาณการหนี 1สินตามที)กล่าวไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 16 (ก) พิจารณาจากเงินต้นพร้อมดอกเบี 1ยอตัราร้อยละ 7.50 ต่อปี รวมทั 1งสิ 1นเป็นจํานวนเงิน 
90.99 ล้านบาท (31 ธนัวาคม 2557: 90.81 ลา้นบาท) 
 

(ข) บริษัทยอ่ยแหง่หนึ)งในฐานะโจทก์ มีคดีฟ้องร้องกบักรมสรรพากรและได้ยื)นฟ้องต่อศาลภาษีอากรกลางเมื)อวนัที) 14 
กันยายน 2554 ในเดือนกรกฎาคม 2555 ศาลภาษีอากรกลางได้พิพากษาสนับสนุนกรมสรรพากร บริษัทย่อย
ดงักล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณายื)นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา อย่างไรก็ตาม ณ วนัที) 30 กันยายน 2558 บริษัทย่อย
ดงักลา่วได้ประมาณการหนี 1สินสําหรับคดีดงักลา่วพร้อมเงินเพิ)มร้อยละ 1.50 ต่อเดือน เป็นจํานวนเงิน 94.19 ล้าน
บาท (31 ธนัวาคม 2557: 84.10 ลา้นบาท) 

 
7. ผลประโยชน์หรือรายการที�เกี�ยวข้องกันระหว่างบริษัทจดทะเบียนกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที�ถือหุ้น

ทั 0งทางตรง หรือทางอ้อมตั 0งแต่ร้อยละ 10 ขึ 0นไป  
ในปี 2557 และงวด 9 เดือน สิ 1นสดุวนัที) 30 กนัยายน 2558 บริษัทฯ มีรายการระหวา่งกนักบักรรมการผู้บริหารและผู้ ถือหุ้น
ที)ถือหุ้นทั 1งทางตรงหรือทางอ้อมตั 1งแตร้่อยละ 10 ขึ 1นไป ดงันี 1 



เอกสารแนบ 5 

 
78

บุคคลที�อาจมีความขัดแย้ง/
ความสัมพันธ์ 

ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ  
(ล้านบาท) 

ปี 2557 
9 เดือน 
ปี 2558 

กองทนุรวมสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์โกลด์ 

บริษัทร่วม คา่เช่าช่วงที)ดินและอาคาร และ
เช่าเฟอร์นิเจอร์และอปุกรณ์
โครงการเมย์แฟร์ แมริออท (1) 

42.85 41.28 

บริษัท นอร์ท สาธร โฮเตล็ จํากดั บริษัทร่วม รายได้จากการให้เช่า (1) 39.42 29.94 
  ดอกเบี 1ยรับ (2) 14.75 11.41 
บริษัท สยามโฮลดิ 1ง จํากดั ผู้ ถือหุ้นของ บจก. สาธร

ทรัพย์สิน(บริษัทย่อย)ใน
สดัส่วน40% 

ดอกเบี 1ยจ่าย (2) 14.80 11.07 

บริษัท แอสคอทอินเตอร์เนชั)นแนล
แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) 
จํากดั 

กิจการที)เกี)ยวข้องกนักบับ
จก. สยามโฮลดิ 1ง ผู้ ถือหุ้น

ของบริษัทย่อย 

คา่เช่าและคา่บริการ (1) 2.00 1.56 
คา่ธรรมเนียมการจดัการ (1) 11.98 9.23 
คา่ใช้จ่ายส่วนกลาง (1) 7.64 4.24 
คา่ธรรมเนียมวิชาชีพ (1) 10.88 8.67 

บริษัท สิริทรัพย์พฒันา จํากดั บริษัทย่อยของบริษัทที)มี
กรรมการร่วมกนั 

รายได้จากการจําหน่ายสินทรัพย์
จดัประเภทถือไว้เพื)อขาย (3) 

980.00(4)  

กําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์จดั
ประเภทถือไว้เพื)อขาย (3) 

231.11(4)  

บริษัท สิริทรัพย์พฒันา5 จํากดั บริษัทย่อยของบริษัทที)มี
กรรมการร่วมกนั 

รายได้จากการจําหน่ายสินทรัพย์ที)
ไม่ใช่สินทรัพย์ดําเนินงานหลกั (3) 

 126.50(5) 

  กําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์ที)
ไม่ใช่สินทรัพย์ดําเนินงานหลกั (3) 

 1.24(5) 

กลุ่มบริษัท เอส เอ็ม เจ ซี เรียล
เอสเตท จํากดั 

บริษัทย่อยของบริษัทที)มีผู้
ถือหุ้นใหญ่เป็นญาตสินิท

ของกรรมการและ/หรือผู้ ถือ
หุ้นใหญ่ของบริษัท 

ซื 1อเงินลงทนุในบริษัทย่อย (6) 1,400.00(4)  
เงินรับจากการจําหน่ายเงินลงทนุ
ในกิจการที)ควบคมุร่วมกนั (เป็น
รายการที)กระทําก่อนการเข้าซือ้ 
บมจ. กรุงเทพบ้านและที)ดิน 
(บริษัทย่อย) (6) 

870.00(4)  

บริษัท เฟรเซอร์ (ไทยแลนด์) พีทีอี 
แอลทีดี 

บริษัทย่อยของบริษัทที)มีผู้
ถือหุ้นใหญ่เป็นญาตสินิท

ของกรรมการและ/หรือผู้ ถือ
หุ้นใหญ่ของบริษัท 

ซื 1อเงินลงทนุในบริษัทย่อย (6) 1,440.00(1)  

บริษัท เฟรเซอร์ ฮอสพิทอลลิตี 1 พีที
อี 

ผู้ ถือหุ้นใหญ่เป็นญาตสินิท
ของกรรมการและ/หรือผู้ ถือ

หุ้นใหญ่ของบริษัท 
 

คา่ที)ปรึกษา (7)   0.14 

บริษัท ยนิูเวนเจอร์ จํากดั 
(มหาชน) 

เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่โดยถือหุ้น
ในบริษัท ร้อยละ 56 และมี

ผู้แทนเป็นกรรมการของ
บริษัท 

ใช้บริการที)ปรึกษาในการบริหาร
อาคารสงูและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ / คา่เดนิทาง (7)  

0.75 0.11 
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บุคคลที�อาจมีความขัดแย้ง/
ความสัมพันธ์ 

ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ  
(ล้านบาท) 

ปี 2557 
9 เดือน 
ปี 2558 

บริษัท เลิศรัฐการ จํากดั บริษัทย่อย ของบริษัทใหญ่
ร่วมกนั 

เช่าบริการห้องประชมุ (7)  0.10 0.10 

บริษัท เบอร์ลี) ยคุเกอร์ จํากดั 
(มหาชน) 

มีกรรมการร่วมกนั ซื 1อสินค้าวสัดสุิ 1นเปลือง (7)  1.61 1.00 

บริษัท ไทยดริ 1งค์ จํากดั มีกรรมการร่วมกนั ซื 1อสินค้านํ 1าดื)ม (7)  0.46 0.81 
บริษัท เสริมสขุ จํากดั (มหาชน) มีกรรมการร่วมกนั ซื 1อสินค้านํ 1าดื)ม (7)  0.01 0.05 
บริษัท ที.ซี.ซี.เทคโนโลยี จํากดั  มีกรรมการร่วมกนั ใช้บริการเช่าเครื)องคอมพิวเตอร์

และบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(7)  

4.49 5.05 

บริษัท ทีซีซี ลกัซ์ซูรีโฮเทลส์ แอนด์ 
รีสอร์ท จํากดั 

ผู้ ถือหุ้นใหญ่ของกลุ่มบริษัท 
เป็นญาตสินิทของกรรมการ/

ผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท 

ใช้บริการห้องอาหาร (7)  0.01 - 

บริษัท ทีซีซี แลนด์ คอมเมอร์เซียล 
จํากดั 

กรรมการ เป็นญาตสินิทของ
กรรมการ/ผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ

บริษัท 

คา่โฆษณาประชาสมัพนัธ์
โครงการแยกสาทร-นรา ร่วมกนั (7)  

0.09 - 

บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จํากดั  มีกรรมการร่วมกนั เช่ารถยนต์ (7)  4.94 3.86 
บริษัท อาคเนย์ประกนัภยั จํากดั 
(มหาชน) 

มีกรรมการร่วมกนั จ่ายเบี 1ยประกนัภยัทรัพย์สินของ
บริษัท (7)  

4.84 3.92 

บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวิต จํากดั 
(มหาชน)  

มีกรรมการร่วมกนั จ่ายเบี 1ยประกนัสขุภาพและ
อบุตัเิหตกุลุ่มสําหรับพนกังานของ
บริษัทฯ (7)  

0.42 1.78 

บริษัท เกษมทรัพย์สิริ จํากดั  มีกรรมการร่วมกนั เช่าที)ดนิปลูกสร้างที)พกัคนงาน
ก่อสร้างอาคารเอฟวายไอเซน็เตอร์ 

(7)  

1.98 1.62 

บริษัท ริเวอร์ไซด์ โฮมส์ ดีเวลลอป
เม้นท์ จํากดั 

กิจการที)ควบคมุร่วมกนั กบั
บริษัทที)เกี)ยวข้องกนั 

ให้บริการการจดัการ (7)  1.00 - 

บริษัท โกลเด้นเวลธ์ จํากดั บริษัทย่อยของบริษัทที)มี
กรรมการร่วมกนั 

คา่ที)ปรึกษา (7)  - 0.20 

บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ 
แอนด์ ดเิวลลอปเม้นท์ จํากดั 

มีกรรมการร่วมกนั คา่สนบัสนนุกิจกรรมวิ)งมาราธอน 

(1) 
 0.20 

หมายเหต ุ (1)   การทํารายการเป็นไปเพื)อประโยชน์ของบริษัทฯ หรือเป็นรายการที)มีความจําเป็นเพื)อสนบัสนนุธุรกิจปกติของบริษัทฯ  โดย
ราคาและเงื)อนไขการทํารายการเป็นไปตามสัญญาที)ตกลงร่วมกัน ซึ)งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ามีความ
สมเหตสุมผลและเป็นไปตามแนวทางการดําเนินธุรกิจปกตขิองบริษัทฯ  

               (2)    อตัราดอกเบี 1ยเป็นไปตามเงื)อนไขของสญัญาร่วมลงทนุ สอดคล้องกบัอตัราตลาด ซึ)งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ามี
ความสมเหตสุมผลและเป็นไปตามแนวทางการดําเนินธุรกิจปกตขิองบริษัทฯ 

          (3)   คณะกรรมการตรวจสอบเหน็วา่การทํารายการมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เนื)องจากบริษัทฯ จะได้รับ
เงินสดจากการขายสินทรัพย์ที)มิได้ใช้ประโยชน์ในการประกอบธุรกิจในปัจจุบนั เพื)อใช้สําหรับโครงการใหม่ๆ และราคา
ในการเข้าทํารายการสงูกวา่มลูคา่ทางบญัชีและมลูคา่ตลาดของสินทรัพย์ที)ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ 

          (4)   ได้รับอนมุตัริายการจากที)ประชมุผู้ ถือหุ้นแล้ว 
                         (5)   ได้จดัทําสารสนเทศแจ้งตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ แล้ว 
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          (6)    คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการทํารายการมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เนื)องจากเป็นการขยายการ
ลงทนุในธุรกิจหลกัที)บริษัทฯ มีความเชี)ยวชาญ และเป็นการลงทนุในกิจการที)มีศกัยภาพ มีผลการดําเนินงานที)ดีอย่าง
ตอ่เนื)อง ส่งผลให้บริษัทฯ มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที)ดีจากการลงทนุ 

           (7)    เป็นการทํารายการค้าที)มีเงื)อนไขการค้าปกตทิั)วไป 
  
8. สรุปสาระของสัญญาที�สาํคัญๆ ในช่วง 2 ปีที�ผ่านมา 

-ไมม่ี-  
 

9. แบบหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเสนอชื�อกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอืหุ้น 
เอกสารดงักลา่วปรากฏอยูใ่นเอกสารแนบ 12 ของหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น 
 

ส่วนที� 2:  สารสนเทศตามข้อ 20 ของประกาศเกี�ยวโยง 
 

1.  รายชื�อผู้ถอืหุ้นของบริษัทฯ ที�ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ไม่มี ทั 1งนี 1 ในกรณีที)ที)ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นของ UV (ซึ)งไม่รวมผู้ ถือหุ้นที)ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนัได้แก่ 
บริษัท อเดลฟอส จํากดั) มีมติอนมุตัิการเข้าทํารายการของ GOLD ในแต่ละรายการแล้ว UV จะเข้าร่วมการประชุม
วิสามญัผู้ ถือหุ้นของ GOLD และมีสิทธิลงคะแนนเสียงอนุมตัิการเข้าทํารายการของ GOLD ต่อไป อย่างไรก็ดี ใน
กรณีที)ที)ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นของ UV มีมติไม่อนมุตัิการเข้าทํารายการของ GOLD ในแต่ละรายการ  UV จะ
ลงคะแนนเสยีงไมอ่นมุตัิการเข้าทํารายการในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของ GOLD 
 

2. ความเห็นของที�ปรึกษาทางการเงนิอิสระ 
บริษัทฯ แต่งตั 1งบริษัท ดีลอยท์ ทู้ ช โธมัทสุ ไชยยศ ที)ปรึกษา จํากัด ให้เป็นที)ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้
ความเห็นถึงความสมเหตสุมผลและประโยชน์ รวมถึงความเป็นธรรมของราคาและเงื)อนไขของการเข้าทํารายการที)
เกี)ยวโยงกนัของบริษัทฯ ตา่งๆ ในครั 1งนี 1 แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยมีความเห็นโดยสรุปดงันี 1 
 

รายการที�  1 การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ�มทุนให้แก่บุคคลในวงจํากัด ได้แก่ FPHT ซึ�งเป็นบริษัท
ย่อยของ FCL ซึ�งเป็นบุคคคลที�เกี�ยวโยงกันของ GOLD ในจาํนวน 685,700,997 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วนการถอื
หุ้นร้อยละ 29.51 ภายหลังการเพิ�มทุน) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 7.25 บาท คิดเป็นเงินจํานวน 4,971 ล้าน
บาท 

 
1.1 ความสมเหตุสมผลของรายการ  
การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ&มทนุให้แก่ FPHT จะเปิดโอกาสให้ GOLD เพิ&มขีดความสามารถและศกัยภาพในการแข่งขนั 
เนื&องจาก FCL ซึ&งเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ FPHT เป็นหนึ&งในบริษัทอสงัหาริมทรัพย์ในอนัดบัต้นของประเทศสิงคโปร์ 
และเป็นบริษัทผู้ประกอบกิจการด้านอสงัหาริมทรัพย์ชั $นนําระดบัภมูิภาคเอเชียที&มีประสบการณ์และความเชี&ยวชาญ
ในการพฒันาและบริหารจดัการโครงการอสงัหาริมทรัพย์แบบครบวงจรในหลายประเทศทั&วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ&ง 
การดําเนินธุรกิจประเภทศนูย์การค้า โรงแรม และโครงการที&มีการใช้ประโยชน์ผสมผสาน (Mixed-use) ซึ&งสอดคล้อง
กบัแผนที& GOLD จะดําเนินการ รวมถึง FCL มีความพร้อมด้านเงินทนุ การลงทนุของ FCL จะเปิดโอกาสให้ GOLD 
และ FCL ประสานความร่วมมือทางธุรกิจในด้านต่างๆ ระหว่างกัน เช่น ความรู้ด้านการพัฒนาโครงการ
อสงัหาริมทรัพย์ ฐานลกูค้า เครือขา่ยทางธุรกิจ ซึ&งคาดวา่จะช่วยเพิ&มศกัยภาพและขีดความสามารถในการแขง่ขนัของ 
GOLD ในอนาคต  
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นอกจากนี $ การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ&มทนุให้แก่บคุคลในวงจํากดั ได้แก่ FPHT จะทําให้ GOLD มีแหลง่เงินทนุสําหรับ
การขยายธุรกิจสาํหรับโครงการอสงัหาริมทรัพย์ใหมข่อง GOLD ตามแผนธุรกิจ และสําหรับการเข้าลงทนุในโครงการ
สามยา่น (รายการที& 3) ซึ&งจะช่วยเพิ&มรายได้ให้แก่ GOLD ในอนาคต  อีกทั $ง การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ&มทนุดงักลา่วจะ
ทําให้ GOLD มีสนิทรัพย์ (เงินสดรับจากการเพิ&มทนุ) และสว่นของผู้ ถือหุ้น เพิ&มขึ $น และมีอตัราสว่นหนี $สนิตอ่ทนุลดลง
จาก 1.80 เท่า เป็น 1.09 เท่า (คํานวณจากเงินเพิ&มทุนจํานวน 4,971 ล้านบาท และข้อมูลจากงบดุล ณ วนัที& 30 
กนัยายน 2558)  ทั $งนี $ การระดมทนุจากการเสนอขายหุ้นให้แก่บคุคลในวงจํากดั (Private Placement) จะช่วยให้ 
GOLD สามารถระดมทนุได้รวดเร็วกว่าหากเปรียบเทียบกับการเสนอขายหุ้นสามญัในช่องทางอื&น รวมทั $งไม่สง่ผล
กระทบตอ่อตัราสว่นหนี $สนิตอ่ทนุหรือภาระคา่ใช้จ่ายดอกเบี $ยหากเปรีบเทียบกบัการระดมทนุโดยการกู้ยืมเงินหรือการ
ออกหุ้นกู้   
 
ทั $งนี $ ภายหลงัการเพิ&มทนุในครั $งนี $ GOLD อาจจําเป็นต้องจดัหาแหลง่เงินกู้ยืมเพิ&มเติมเพื&อใช้เป็นแหลง่เงินทนุสําหรับ
การซื $อที&ดินและพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ซึ&งอาจทําให้อตัราสว่นหนี $สินต่อทนุสงูกว่า 1.09 เท่า แต่ทั $งนี $ GOLD 
ยังมีศักยภาพในการก่อหนี $เหลืออยู่เนื&องจากอัตราส่วนหนี $สินต่อทุนดังกล่าวยังตํ&ากว่าอัตราส่วนหนี $สินต่อทุนที& 
GOLD ต้องดํารงไว้ (ไม่เกิน 2.00 เท่า) ตามเงื&อนไขของการกู้ ยืมเงินจากสถาบันการเงินในปัจจุบัน นอกจากนี $ 
เนื&องจากโครงการสามย่านมีโครงสร้างหนี $สินต่อทนุเป้าหมายในสดัสว่นประมาณ 50:50 ดงันั $น การจดัหาแหลง่เงิน
กู้ยืมสําหรับโครงการสามย่านจะไม่สง่ผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อโครงสร้างทางการเงินของ GOLD ในกรณีที& 
GOLD อาจต้องจดัทํางบการเงินรวมบริษัทที&จะจดัตั $งขึ $นใหมห่าก GOLD มีอํานาจควบคมุในบริษัทดงักลา่ว 
 
อย่างไรก็ดี ผู้ ถือหุ้นเดิมของ GOLD จะได้รับผลกระทบจากการเพิ)มทนุดงักลา่ว ได้แก่ ผลกระทบด้านการลดลงของ
สดัสว่นการถือหุ้น (Control Dilution) และผลกระทบด้านการลดลงของสว่นแบ่งกําไร (Earnings Dilution) ของผู้ ถือ
หุ้นเดิมร้อยละ 29.51 ซึ)งเทา่กบัสดัสว่นการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ)มทนุให้แก่ FPHT (ภายหลงัการเพิ)มทนุ) ทั 1งนี 1 การเพิ)ม
ทนุดงักลา่วจะไมส่ง่ผลกระทบต่อราคาหุ้นของ GOLD เนื)องจากราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ)มทนุที) 7.25 บาทต่อหุ้น
สงูกว่าราคาตลาด ราคาตลาด หมายถึง ราคาถวัเฉลี)ยถ่วงนํ 1าหนกัของการซื 1อขายหุ้นสามญัของ GOLD ในตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลงั 15 วนัทําการติดต่อกันก่อนวนัที)คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระต่อที)
ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ นเพื)อขออนุมัติการเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ)มทุน (ตั 1งแต่วันที) 15 ตุลาคม 2558 ถึงวันที) 5 
พฤศจิกายน 2558) โดยราคาตลาดในช่วงเวลาดงักลา่วเทา่กบั 7.03 บาท 

 
ทั $งนี $ ภายหลงัการเข้าทํารายการที& 1 การกระจายการถือหุ้นโดยผู้ ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ซึ&งไม่รวมผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่อนัได้แก่ UV, FCL, Well Base Development Limited และบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั จะมีสดัส่วนการ
กระจายการถือหุ้นโดยผู้ ถือหุ้นรายย่อย เท่ากบัร้อยละ 15.81 ซึ&งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย เรื&อง การดํารงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2544 ที&กําหนดให้ไม่ตํ&ากว่า
ร้อยละ 15 ของทนุชําระแล้ว  ซึ&งสดัสว่นการกระจายการถือหุ้นโดยผู้ ถือหุ้นรายย่อยภายหลงัการเพิ&มทนุในครั $งนี $ อาจ
สง่ผลให้ GOLD มีข้อจํากัดในด้านรูปแบบการระดมทนุในอนาคต เช่น อาจทําให้การระดมทนุโดยวิธีการออกและ
เสนอขายหุ้นให้แก่บคุคลในวงจํากดั (Private Placement) เป็นไปได้ยากขึ $น เป็นต้น 
 
นอกจากนี $ จากการที& FCL ดําเนินธุรกิจด้านการพฒันาและบริหารโครงการอสงัหาริมทรัพย์เช่นเดียวกนักบั GOLD 
อาจก่อให้เกิดความเสี&ยงทางธุรกิจ เช่น ในอนาคต FCL อาจพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์โดย FCL เอง
ซึ&งอาจทําให้เกิดการแข่งขนักบั GOLD โดยตรง เป็นต้น ดงันั $น ผู้ ถือหุ้นควรพิจารณาถึงความเสี&ยงทางธุรกิจที&อาจ
เกิดขึ $นดงักลา่ว รวมถึงการจดัการความเสี)ยงด้านความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที)อาจเกิดขึ 1นในอนาคต เพื)อให้ GOLD 
มีคุณสมบตัิครบถ้วนตามเกณฑ์การระดมทุนโดยวิธีการออกและเสนอขายหุ้นต่อประชาชน (Public Offering) 
อยา่งไรก็ดี ตามแผนการดําเนินการภายหลงัการเข้าลงทนุใน GOLD นั 1น FCL และ FPHT จะไม่ดําเนินธุรกิจเกี)ยวกบั
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การพฒันาที)อยูอ่าศยัในแนวราบในประเทศไทย ซึ)งมีลกัษณะที)เหมือนหรือเป็นการแข่งขนักบัธุรกิจของ GOLD แต่ไม่
รวมถึงการดําเนินงานของทรัสต์เพื)อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ (REITs) กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ และกองทนุ
สว่นบคุคลในอนาคต ซึ)ง FCL หรือบริษัทย่อยของ FCL จะเป็นสปอนเซอร์หรือผู้จดัการในการบริหารจดัการธุรกิจ
ดงักลา่ว อีกทั $ง การทํารายการกบับคุคลที&เกี&ยวโยงกนัอนัได้แก่ FCL อาจทําให้เกิดข้อสงสยัต่ออํานาจการต่อรองใน
การเจรจาราคาและเงื&อนไขต่างๆ ในการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ&มทุน อย่างไรก็ตาม GOLD ได้ปฏิบัติตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์เรื&องรายการที&เกี&ยวโยงกนัอยา่งเคร่งครัด โดยผู้ ถือหุ้นที&มีสว่นได้เสยีจะไมส่ามารถออก
เสียงเพื&อลงมติอนมุตัิการเข้าทํารายการ นอกจากนี $ FCL ยงัเป็นบริษัทที&จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ในประเทศ
สงิคโปร์ ซึ&งต้องปฏิบตัิตามกฎระเบียบเรื&องรายการเกี&ยวโยงอยา่งเคร่งครัดเช่นกนั  

 
1.2 ความเหมาะสมของราคาและเงื�อนไขของรายการ 
ที&ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นว่า ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ&มทุนของ GOLD ที& 7.25 บาทต่อหุ้น เป็นราคาที&
เหมาะสมเนื&องจากสงูกวา่ช่วงราคาที&ประเมินโดยที&ปรึกษาทางการเงินด้วยวิธีรวมสว่นกิจการ ซึ&งเท่ากบั 6.55 – 7.15 
บาทตอ่หุ้น ณ วนัที& 30 มิถนุายน 2558 และราคาเสนอขายหุ้นดงักลา่วสงูกวา่ราคาตลาด ที&ราคาหุ้นละ 7.03 บาท 
 
ทั $งนี $ เงื&อนไขหนึ&งที&สาํคญัของการเพิ&มทนุโดย FPHT คือ FPHT ไม่ประสงค์ที&จะทําคําเสนอซื $อหลกัทรัพย์ทั $งหมดของ 
GOLD ภายหลงัจากการเพิ&มทุนซึ&งจะทําให้ FPHT ถือหุ้นใน GOLD ในสดัส่วนร้อยละ 29.51 ของจํานวนหุ้นที&
จําหน่ายได้แล้วทั $งหมดและของสิทธิออกเสียงทั $งหมดของ GOLD (ภายหลงัการเพิ&มทุน) ซึ&งข้ามร้อยละ 25 ของ
จํานวนหุ้นที&จําหนา่ยได้แล้วทั $งหมดและของสทิธิออกเสยีงทั $งหมดของ GOLD (ภายหลงัการเพิ&มทนุ) และ FPHT จะมี
หน้าที&ต้องคําเสนอซื $อหลกัทรัพย์ทั $งหมดของ GOLD ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนเรื&องการเข้าถือ
หลกัทรัพย์เพื&อครอบงํากิจการ โดย FPHT มีความประสงค์ที&จะขอผ่อนผนัการทําคําเสนอซื $อหลกัทรัพย์ทั $งหมดของ 
GOLD โดยอาศยัมติที&ประชมุผู้ ถือหุ้นของ GOLD (รายการที& 2) และ FPHT จะได้รับการผ่อนผนัต่อเมื&อที&ประชุมผู้ ถือ
หุ้นของ GOLD และ UV มีมติยินยอมให้ FPHT ไม่ต้องทําคําเสนอซื $อหลกัทรัพย์ทั $งหมดของ GOLD ภายหลงัการ
ได้มาซึ&งหลกัทรัพย์ดงักลา่ว ซึ&งต้องได้รับคะแนนเสียงอนมุตัิสําหรับรายการที& 2 ไม่ตํ&ากว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียง
ทั $งหมดของผู้ ถือหุ้นที&มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นที&มีสว่นได้เสยี 
 
1.3 สรุปความเหน็ของที�ปรึกษาทางการเงนิ 
ที&ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นว่าการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ&มทนุให้แก่ FPHT ซึ&งเป็นบคุคลที&เกี&ยวโยงกนั
กนักบั GOLD (รายการที& 1) มีความเหมาะสม เนื&องจากเห็นว่า GOLD จะได้รับประโยชน์จากการเป็นพนัธมิตรกบั
กลุม่บริษัท FCL มากกว่าผลกระทบที&คาดว่าจะได้รับ อีกทั $ง ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ&มทนุของ GOLD ที& 7.25 
บาทตอ่หุ้น เป็นราคาที&เหมาะสมเนื&องจากสงูกวา่ช่วงราคาที&ประเมินโดยที&ปรึกษาทางการเงินด้วยวิธีรวมสว่นกิจการ 
ซึ&งเทา่กบั 6.55 – 7.15 บาทตอ่หุ้น ณ วนัที& 30 มิถนุายน 2558 
 
อยา่งไรก็ดี ผู้ ถือหุ้นควรพิจารณาถึงความเสี&ยงต่างๆ ที&อาจเกิดขึ $น เช่น ความเสี&ยงทางธุรกิจจากการพฒันาโครงการ
อสงัหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์โดย FCL เองที&อาจเป็นการแขง่ขนัโดยตรงกบั GOLD  เป็นต้น  
 

จากการพิจารณาถึงปัจจยัต่างๆ ดงัที&กล่าวไว้ข้างต้น ที&ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นว่าการออกและเสนอขายหุ้น
สามญัเพิ&มทนุให้แก่ FPHT ซึ&งเป็นบริษัทย่อยของ FCL ซึ&งเป็นบคุคลที&เกี&ยวโยงกนักบั GOLD (รายการที& 1) นั $น มี
ความสมเหตสุมผลและเป็นราคาที&เหมาะสม ซึ&งจะสง่ผลดีต่อผู้ ถือหุ้นของ GOLD มากกว่าผลเสีย ดังนั�น ผู้ถือหุ้น
ควรลงมติอนุมัติการการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ!มทุนให้แก่ FPHT  
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รายการที� 2  การขอผ่อนผันการทาํคาํเสนอซื 0อหลักทรัพย์ทั 0งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที�ประชุมผู้ถือหุ้น
ของกิจการ (Whitewash) โดย FPHT  

 
2.1 ความสมเหตุสมผลของรายการ  
ตามที&ได้กลา่วโดยสรุปไว้ในหวัข้อความเหมาะสมของรายการ ราคาและเงื&อนไขของรายการสําหรับรายการที& 1 การ
ได้รับมติให้ FPHT ขอผ่อนผนัการทําคําเสนอซื $อหลกัทรัพย์ทั $งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที&ประชุมผู้ ถือหุ้นของ
กิจการ (Whitewash) เป็นหนึ&งในเงื&อนไขที&สําคญัของการเพิ&มทนุโดย FPHT เนื&องจาก FPHT ไม่ประสงค์ที&จะทําคํา
เสนอซื $อหลกัทรัพย์ทั $งหมดของ GOLD ภายหลงัจากการเข้าลงทนุซึ&งจะทําให้ FPHT ถือหุ้นใน GOLD ในสดัสว่นร้อย
ละ 29.51 ของจํานวนหุ้นที&จําหน่ายได้แล้วทั $งหมดและของสิทธิออกเสียงทั $งหมดของ GOLD (ภายหลงัการเพิ&มทนุ) 
ซึ&งข้ามร้อยละ 25 ของจํานวนหุ้นที&จําหน่ายได้แล้วทั $งหมดและของสิทธิออกเสียงทั $งหมดของ GOLD (ภายหลงัการ
เพิ&มทนุ) และ FPHT จะมีหน้าที&ต้องคําเสนอซื $อหลกัทรัพย์ทั $งหมดของ GOLD ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทนุเรื&องการเข้าถือหลกัทรัพย์เพื&อครอบงํากิจการ โดย FPHT มีความประสงค์ที&จะขอผ่อนผนัการทําคําเสนอซื $อ
หลกัทรัพย์ทั $งหมดของ GOLD โดยอาศยัมติที&ประชมุผู้ ถือหุ้นของ GOLD (รายการที& 2) และ FPHT จะได้รับการผ่อน
ผนัต่อเมื&อที&ประชุมผู้ ถือหุ้นของ GOLD และ UV มีมติยินยอมให้ FPHT ไม่ต้องทําคําเสนอซื $อหลกัทรัพย์ทั $งหมดของ 
GOLD ภายหลงัการได้มาซึ&งหลกัทรัพย์ดงักลา่ว ซึ&งต้องได้รับคะแนนเสยีงอนมุตัิสาํหรับรายการที& 2 ไมต่ํ&ากวา่ 3 ใน 4 
ของจํานวนเสยีงทั $งหมดของผู้ ถือหุ้นที&มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัสว่นของผู้ ถือหุ้นที&มีสว่นได้
เสยี 
 
อยา่งไรก็ตาม หาก FPHT ได้มาซึ)งหุ้นสามญัของ GOLD เพิ)มเติมภายหลงัการเพิ)มทนุในครั 1งนี 1และทําให้สดัสว่นการ
ถือหุ้นของ FPHT ข้ามร้อยละ 50 ของจํานวนหุ้นที)จําหน่ายได้แล้วทั 1งหมดและของสิทธิออกเสียงทั 1งหมดของ GOLD 
นั 1น FPHT จะต้องทําคําเสนอซื 1อหลกัทรัพย์ทั 1งหมดของ GOLD ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุเรื)องการ
เข้าถือหลกัทรัพย์เพื)อครอบงํากิจการ 
 
ทั 1งนี 1 การเสนอให้ที)ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการเพิ)มทนุจดทะเบียนของบริษัท รวมถึง การออกและเสนอขายหุ้น
เพิ)มทุนให้แก่ FPHT (รายการที) 1) และ การผ่อนผันการทําคําเสนอซื 1อหลกัทรัพย์ทั 1งหมดของกิจการโดย FPHT 
(Whitewash) (รายการที) 2) เป็นรายการที)มีความเกี)ยวเนื)องกนัและเป็นเงื)อนไขซึ)งกนัและกนั ดงันั 1น  

� หากมีรายการใดรายการหนึ)งไม่ได้รับการอนมุตัิ จะถือว่ารายการอื)นๆ ที)ได้รับการอนมุตัิแล้วเป็นอนัยกเลิก
และจะไมม่ีการเสนอให้ที)ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารายการอื)นๆ ที)มีความเกี)ยวเนื)องกนัและเป็นเงื)อนไขซึ)งกนั
และกนักบัรายการที)ไมไ่ด้รับอนมุตัิ จากที)ประชมุผู้ ถือหุ้นอีก 

� แต่หากที)ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติอนุมตัิการออกและเสนอขายหุ้นเพิ)มทุนให้แก่ FPHT (รายการที) 1) และ การ
ผ่อนผนัการทําคําเสนอซื 1อหลกัทรัพย์ทั 1งหมดของกิจการโดย FPHT (Whitewash) (รายการที) 2) GOLD จะ
เสนอให้ที)ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการเข้าลงทนุในโครงการสามยา่น (รายการที) 3) ตอ่ไป   

� อยา่งไรก็ดี หากที)ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตุิการการเพิ)มทนุจดทะเบียนของบริษัท รวมถึง การออกและเสนอขาย
หุ้นเพิ)มทนุให้แก่ FPHT (รายการที) 1) และ การผ่อนผนัการทําคําเสนอซื 1อหลกัทรัพย์ทั 1งหมดของกิจการโดย 
FPHT (Whitewash) (รายการที) 2) แต่ไม่อนมุตัิการเข้าลงทนุในโครงการสามย่าน (รายการที) 3) GOLD จะ
ดําเนินการตา่งๆ ที)เกี)ยวข้องกบัการเพิ)มทนุ รวมถึง รายการที) 1 และรายการที) 2 ตามการที)ได้รับอนมุตัิจากที)
ประชมุผู้ ถือหุ้น โดยจะนําเงินที)ได้รับจากการเพิ)มทนุไปใช้เป็นเงินทนุในการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์
ของ GOLD และเป็นเงินทนุหมนุเวียนในการดําเนินธุรกิจของ GOLD ตอ่ไป  
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ดงันั $น หากที&ประชุมผู้ ถือหุ้นของ GOLD และ UV ไม่อนุมตัิการผ่อนผนัการทําคําเสนอซื $อหลกัทรัพย์ทั $งหมดของ

กิจการดงักลา่ว (รายการที& 2) FPHT ไม่ประสงค์จะลงทนุในหุ้นสามญัเพิ&มทนุของ GOLD และ GOLD จะไม่เข้าร่วม

ลงทนุในโครงการสามยา่น (รายการที& 3) เนื&องจาก GOLD จะมีเงินทนุไมเ่พียงพอในการดําเนินการ 

 

ดั $งนั $น การอนมุตัิการผอ่นผนัการทําคําเสนอซื $อหลกัทรัพย์ทั $งหมดของกิจการโดยอาศยัมติที&ประชมุผู้ ถือหุ้นของกิจการ 

(Whitewash) สําหรับ FPHT จะช่วยให้การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ&มทนุให้แก่ FPHT ซึ&งเป็นบริษัทย่อยของ 

FCL และการระดมทนุในครั $งนี $ประสบความสาํเร็จ ที&ปรึกษาทางการเงินจึงเห็นว่าการเข้าทํารายการดงักลา่วมีความ

เหมาะสม 

 

2.2 ความเหมาะสมของเงื�อนไขของรายการ 

ตามนโยบายและแผนการบริหารกิจการภายใน 12 เดือนข้างหน้าภายหลงัการได้มาซึ&งหุ้นสามญัเพิ&มทนุของ GOLD. 

FPHT ไม่มีนโยบายที&จะเปลี&ยนแปลงโครงสร้างและการดําเนินงานที&สําคัญของ GOLD ในด้านต่างๆ อย่างมี

นยัสําคญั เช่น นโยบายการดําเนินธุรกิจ แผนการบริหารกิจการ การจําหน่ายไปซึ&งสินทรัพย์หลกัของ GOLD หรือ

บริษัทย่อย (เว้นแต่มีเหตุที&จําเป็นเพื&อรักษาไว้ซึ&งผลประโยชน์ของ GOLD) การเปลี&ยนสดัส่วนและจํานวนของ

กรรมการ นโยบายการจ่ายเงินปันผล และการเพิกถอนหลกัทรัพย์ของ GOLD จากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยภายหลงัการได้มาซึ&งหุ้นสามญัเพิ&มทนุของ GOLD 

 

ดั $งนั $น ที&ปรึกษาทางการเงินจึงเห็นว่าเงื&อนไขของรายการสําหรับการขอผ่อนผนัการทําคําเสนอซื $อหลกัทรัพย์ทั $งหมด

ของกิจการมีความเหมาะสมและไม่ได้เปลี&ยนแปลงวตัถุประสงค์ของการดําเนินธุรกิจหลกัของ GOLD อย่างมี

สาระสาํคญั 

 

2.3 สรุปความเห็นของที�ปรึกษาทางการเงนิ 

จากการพิจารณาถึงปัจจยัตา่งๆ ดงัที&กลา่วไว้ข้างต้น ที&ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นวา่การอนมุตัิการขอผอ่นผนัการ

ทําคําเสนอซื $อหลกัทรัพย์ทั $งหมดของกิจการโดยอาศยัมติที&ประชุมผู้ ถือหุ้นของกิจการ (Whitewash) สําหรับ FPHT 

(รายการที& 2) จะช่วยให้การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ&มทุนให้แก่ FPHT ซึ&งเป็นบริษัทย่อยของ FCL และการ

ระดมทนุของ GOLD ในครั $งนี $ประสบความสาํเร็จ  ซึ&งจะสง่ผลดีตอ่ผู้ ถือหุ้นของ GOLD มากกวา่ผลกระทบที&คาดวา่จะ

ได้รับ ดังนั�น ผู้ถือหุ้นควรลงมติอนุมัติการขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื �อหลักทรัพย์ทั �งหมดของกิจการโดย

อาศัยมติที!ประชุมผู้ถอืหุ้นของกิจการ (Whitewash) โดย FPHT  
 
 
 



เอกสารแนบ 5 

 
85

รายการที� 3 การเข้าลงทุนในโครงการสามย่าน โดยร่วมลงทุนกับ ทิพย์พัฒน และ/หรือ กลุ่มผู้ได้รับสิทธิ ซึ�ง
เป็นบุคคลที�กี�ยวโยงกันกับ GOLD ในจํานวนเงินลงทุนประมาณ 1,960 ล้านบาท (ตามสัดส่วนเงินลงทุน
ของ GOLD ร้อยละ 49 ของทุนจะทะเบียนและจาํหน่ายแล้วทั 0งหมดของบริษัทที�จะจัดตั 0งขึ 0นใหม่) 

 

3.1 ความสมเหตุสมผลของรายการ  
การเข้าลงทนุในโครงการสามยา่นจะเป็นการร่วมลงทนุกบั ทิพย์พฒัน และ/หรือ กลุม่ผู้ ได้รับสิทธิ ซึ&งเป็นกลุม่ผู้ ได้รับ
สิทธิใช้ประโยชน์ในพื $นที&จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะเปิดโอกาสให้ GOLD ได้เข้าถึงพื $นที&โครงการ
อสงัหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ที&ตั $งอยู่ในทําเลที&มีศกัยภาพสงูแห่งหนึ&งในกรุงเทพมหานคร บนเนื $อที&ประมาณ 13-3-
93.64 ไร่ ที&มีมลูค่าโครงการรวมทั $งสิ $นประมาณ 13,000 ล้านบาท (คิดจากมลูค่าผลประโยชน์ตอบแทนจากการใช้
ที&ดินจํานวนประมาณ 5,374 ล้านบาท ประกอบด้วยคา่ตอบแทนการทําสญัญา หรือ Up Front Fee จํานวน 394 ล้าน
บาทและคา่ตอบแทนรายปีตลอดอายสุญัญา 30 ปี รวม 4,980 ล้านบาทชําระโดยใช้กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน
ของโครงการในอนาคต และมูลค่าการก่อสร้างโครงการประมาณ 7,650 ล้านบาท) ซึ&งสอดคล้องกับพนัธกิจของ 
GOLD ที&จะก้าวขึ $นเป็นบริษัทพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ชั $นนําของประเทศภายใน 5 ปี และสอดคล้องกบันโยบายการ
ดําเนินธุรกิจของ GOLD ที&เน้นการดําเนินธุรกิจโครงการอาคารสงูเชิงพาณิชย์ควบคู่ไปกบัการพฒันาโครงการที&อยู่
อาศยัเพื&อให้ GOLD มีสินทรัพย์คุณภาพดีที&จะเป็นแหล่งสร้างรายได้อย่างต่อเนื&อง นอกจากนี $ การร่วมลงทุนใน
โครงการสามย่านจะเปิดโอกาสให้ GOLD ได้เป็นผู้บริหารอาคารเมื&อโครงการได้เริ&มดําเนินงานเชิงพาณิชย์ (ใน
เบื $องต้นคาดว่าจะสามารถเริ&มดําเนินงานเชิงพาณิชย์ได้ภายในปี 2562 ตามแผนงานที&ระบุในสญัญาให้สิทธิใช้
ประโยชน์ในพื $นที&จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั) ซึ&งจะสามารถเพิ&มรายได้ให้แก่ GOLD ในระยะยาวได้อีกช่องทาง
หนึ&ง 

 
นอกจากนี $ หาก GOLD ได้ร่วมเป็นพนัธมิตรกบั FCL ซึ&งมีประสบการณ์และความเชี&ยวชาญในด้านการบริหารจดัการ
อสงัหาริมทรัพย์ประเภทศนูย์การค้า โรงแรม และโครงการที&มีการใช้ประโยชน์ผสมผสาน (Mixed-use) ที&มีลกัษณะที&
คล้ายคลงึกบัโครงการสามยา่นแล้ว การเข้าลงทนุในโครงการสามยา่นจะเป็นการนําความเชี&ยวชาญของ FCL มาช่วย
เสริมในการบริหารโครงการได้ 

 
นอกจากนั $น แหลง่ที&มาของเงินทนุสาํหรับการก่อสร้างโครงการในมลูคา่รวมประมาณ 7,650 ล้านบาทนั $น ในเบื $องต้น
คาดว่าจะมาจากส่วนของผู้ ถือหุ้นประมาณร้อยละ 50 และเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินประมาณร้อยละ 50 โดย 
GOLD จะเข้าลงทนุในบริษัทที&จะจดัตั $งขึ $นใหม่ในจํานวนประมาณ 1,960 ล้านบาท ในสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 49 
และ ทิพย์พฒัน และ/หรือ กลุม่ผู้ ได้รับสทิธิจะถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 51 เพื&อใช้เป็นแหลง่เงินทนุในการก่อสร้าง ทั $งนี $ 
สว่นของเงินลงทนุของ GOLD ในหุ้นของบริษัทที&จะจดัตั $งขึ $นใหม่จํานวน 1,960 ล้านบาทนั $นจะมาจากเงินที& GOLD 
จะได้รับจาการออกหุ้นสามญัเพิ&มทนุให้แก่ FPHT (รายการที& 1) และจะเป็นการทยอยลงทนุตามแผนการก่อสร้าง
โครงการ (ในช่วงระยะเวลาประมาณ 4 ปี) อีกทั $ง สว่นของเงินกู้ยืมจะมาจากสถาบนัการเงินซึ&งจะเป็นการให้เงินกู้
โดยตรงแก่โครงการ ดงันั $น การจัดหาแหล่งเงินทนุสําหรับการดําเนินการก่อสร้างโครงการให้แล้วเสร็จจะไม่ส่งผล
กระทบตอ่เงินทนุหมนุเวียนและการดําเนินธุรกิจของ GOLD อีกทั $ง กลุม่ผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ ทิพย์พฒัน และ/หรือ กลุม่ผู้
ได้รับสิทธิ เป็นบริษัทในกลุ่มของนายเจริญ สิริวฒันภกัดี ซึ&งเป็นกลุ่มธุรกิจที&มีศกัยภาพทางการเงิน สามารถสร้าง
ความมั&นใจได้ว่า ทิพย์พฒัน และ/หรือ กลุ่มผู้ ได้รับสิทธิ จะสามารถให้การสนบัสนุนด้านเงินทุนได้ตามแผนของ
โครงการ นอกจากนี $ โครงสร้างหนี $สนิตอ่ทนุของโครงการสามยา่นในสดัสว่นประมาณ 50:50 จะไมส่ง่ผลกระทบอย่าง
มีนยัสาํคญัตอ่โครงสร้างทางการเงินของ GOLD ในกรณีที& GOLD อาจต้องจดัทํางบการเงินรวมบริษัทที&จะจดัตั $งขึ $น
ใหมห่าก GOLD มีอํานาจควบคมุในบริษัทดงักลา่ว ดงันั $น ที&ปรึกษาทางการเงินเห็นว่าการเข้าลงทนุในโครงการสาม
ยา่นโดยเข้าร่วมลงทนุกบั ทิพย์พฒัน และ/หรือ กลุม่ผู้ ได้รับสทิธิ เป็นรายการที&เหมาะสม 
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3.2 ความเหมาะสมของราคาและเงื�อนไขของรายการ 
ในการพิจารณาความเหมาะสมของมูลค่าการเข้าลงทุนในโครงการสามย่าน ที&ปรึกษาทางการเงินได้ศึกษาความ
เป็นไปได้ทางการเงินในเบื $องต้นของโครงการ (Financial Feasibility Study) โดยวิเคราะห์สมมติฐานที&ใช้ในการจดัทํา
ประมาณการทางการเงินสาํหรับการศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการสามย่าน ประกอบกบัแผนธุรกิจจากผู้บริหาร
ของ GOLD และการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและภาวะตลาดอสงัหาริมทรัพย์ในปัจจุบนัและแนวโน้มในอนาคต 
รวมถึงการศึกษาข้อมลูผลการดําเนินงานในอดีตในโครงการอื&นๆ ของ GOLD และบริษัทอื&นที&มีการดําเนินงานใน
โครงการที&มีลกัษณะคล้ายคลงึกนั เพื&อพิจารณาความสมเหตสุมผลของสมมติฐานที&ใช้ในประมาณการ  

 
จากผลการศึกษาความเป็นไปได้ในเบื $องต้นของโครงการสามย่าน ซึ&งที&ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาถึงประมาณ
การรายได้ที&คาดว่าจะได้รับจากการให้เช่าและบริการพื $นที&พาณิชยกรรม พื $นที&จัดงานอเนกประสงค์ สํานักงาน 
โรงแรม และอาคารพกัอาศยั ประมาณการต้นทนุการก่อสร้างโครงการ ต้นทนุค่าเช่าที&ดิน ค่าใช้จ่ายต่างๆ และภาษีที&
เกี&ยวข้อง ตลอดระยะเวลาการเช่า 30 ปี  รวมถึงประมาณการกระแสเงินสดที&คาดว่าจะได้รับจากโครงการ และอตัรา
ผลตอบแทนการลงทนุขั $นตํ&าที&ร้อยละ 9 - 10 (พิจารณาจากอตัราต้นทนุทางการเงินถวัเฉลี&ยถ่วงนํ $าหนกัตามวิธีการ
คํานวณในหวัข้อ 2.3.1.5.5) โดยใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสดเพื&อหามูลค่าปัจจุบนัสทุธิ (“Net Present Value” หรือ 
“NPV”) ซึ&งผลการศกึษาความเป็นไปได้ในเบื $องต้นพบว่าโครงการสามย่านให้ผลตอบแทนต่อเงินลงทนุคิดเป็นมลูค่า
ปัจจุบนัสทุธิ (NPV) ประมาณ 537 – 1,262 ล้านบาท และคิดเป็นอตัราผลตอบแทนภายใน (“Internal Rate of 
Return” หรือ “IRR”) เทา่กบัร้อยละ 11 (ปัดเศษ) 

 
ดงันั $น ที&ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นวา่การเข้าลงทนุในโครงการสามยา่นมีความเหมาะสมเนื&องจากโครงการตั $งอยู่
ในทําเลที&มีศกัยภาพ นอกจากนั $น ผลตอบแทนการลงทนุในโครงการดงักลา่วให้มลูค่าปัจจุบนัสทุธิ (NPV) มากกว่า
ศนูย์และมีอตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) สงูกวา่อตัราผลตอบแทนขั $นตํ&าที&ร้อยละ 9 – 10 สําหรับการลงทนุในธุรกิจ
หรือโครงการอสงัหาริมทรัพย์ที&มีลกัษณะและความเสี&ยงที&คล้ายคลงึกนั  

 
3.3 สรุปความเห็นของที�ปรึกษาทางการเงนิ 
ดงันั $น ในกรณีที&ผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิให้ GOLD สามารถดําเนินการต่างๆ เพื&อให้การระดมทนุในครั $งนี $เป็นผลสําเร็จ
ตามวตัถปุระสงค์ ได้แก่ การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ&มทนุให้แก่ FPHT (รายการที& 1) และการขอผอ่นผนัการทํา
คําเสนอซื $อหลกัทรัพย์ทั $งหมดของกิจการโดยอาศยัมติที&ประชมุผู้ ถือหุ้นของกิจการ (Whitewash) โดย FPHT (รายการ
ที& 2) ที&ปรึกษาทางการเงินเห็นวา่การเข้าทํารายการลงทนุในสว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทที&จะจดัตั $งขึ $นใหมร่่วมกบั ทิพย์
พฒัน และ/หรือ กลุ่มผู้ ได้รับสิทธิ ในสดัส่วนร้อยละ 49 คิดเป็นเงินลงทุนจํานวน 1,960 ล้านบาท เพื&อดําเนินการ
พฒันาและดําเนินงานโครงการสามยา่นนั $นมีความเหมาะสม 

 
นอกจากนี $ จากผลการศึกษาความเป็นไปได้ในเบื $องต้นของโครงการสามย่านโดยใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสดเพื&อหา
มลูค่าปัจจุบนัสทุธิ (NPV) สําหรับต้นทุนการก่อสร้างโครงการและประมาณการผลดําเนินงานของโครงการในช่วง
ระยะเวลา 30 ปีที&โครงการมีผลดําเนินงานเชิงพาณิชย์ พบว่าโครงการสามย่านให้ผลตอบแทนต่อเงินลงทนุคิดเป็น
มลูคา่ปัจจบุนัสทุธิ (NPV) ประมาณ 537 – 1,262 ล้านบาท และคิดเป็นอตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) เท่ากบัร้อย
ละ 11 (ปัดเศษ) ซึ&งผลตอบแทนการลงทนุในโครงการดงักลา่วให้มลูค่าปัจจุบนัสทุธิ (NPV) มากกว่าศนูย์และมีอตัรา
ผลตอบแทนภายใน (IRR) สงูกว่าอตัราผลตอบแทนขั $นตํ&าที&ร้อยละ 9 – 10 สําหรับการลงทุนในธุรกิจหรือโครงการ
อสงัหาริมทรัพย์ที&มีลกัษณะและความเสี&ยงที&คล้ายคลงึกนั  
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อยา่งไรก็ดี GOLD จะสามารถรับรู้รายได้จากโครงการสามย่านภายหลงัจากการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ (คาดว่า
จะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 4 ปี) และโครงการได้เริ&มดําเนินงานเชิงพาณิชย์ (คาดวา่สามารถเริ&มดําเนินงานได้ภายใน
ปี 2562) ดงันั $น ภายหลงัการเข้าลงทนุในโครงการสามย่าน GOLD จะยงัไม่มีรายได้เพิ&มเติมจากโครงการสามย่าน
เป็นระยะเวลาประมาณ 4 ปี  ซึ&งเป็นลกัษณะโดยทั&วไปของการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่
ซึ&งคาดหวงัรายได้สมํ&าเสมอในระยะยาว  นอกจากนี $ หากการก่อสร้างโครงการเสร็จลา่ช้ากว่ากําหนด หรือต้นทนุการ
ก่อสร้างสงูกว่าต้นทุนที&ประมาณการไว้ ผลตอบแทนการลงทนุในโครงการสามย่านอาจแตกต่างจากผลการศึกษา
อย่างมีสาระสําคญั  ดงันั $น ในการพิจารณาการเข้าลงทุนในโครงการสามย่าน ผู้ ถือหุ้นควรพิจารณาถึงความเสี&ยง
ตา่งๆ ของโครงการ รวมถึงผลกระทบที&อาจเกิดขึ $นเช่นกนั 

 
จากการพิจารณาถึงปัจจยัตา่งๆ ข้างต้น รวมถึงผลตอบแทนการลงทนุที&คาดวา่จะได้รับจากการศึกษาความเป็นไปได้
ในเบื $องต้นของโครงการ ที&ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นว่าการเข้าลงทนุในโครงการสามย่านมีความเหมาะสมและ
ให้ผลตอบแทนที&สามารถสร้างมลูคา่เพิ&มให้แก่เงินลงทนุของ GOLD และการเข้าลงทนุจะสง่ผลดีต่อผู้ ถือหุ้นมากกว่า
ผลกระทบที&คาดวา่จะได้รับ ดังนั�น ผู้ถอืหุ้นควรลงมติอนุมัติการเข้าทาํรายการลงทุนในโครงการสามย่าน  

 
อย่างไรก็ตาม การพิจารณาลงมติอนมุตัิหรือไม่อนมุตัิการเข้าทํารายการทั $ง 3 รายการในครั $งนี $ ผู้ ถือหุ้นของ GOLD 
ควรพิจารณาเหตุผลและความเห็นในประเด็นต่างๆ ตามที&ที&ปรึกษาทางการเงินได้นําเสนอในรายงานฉบบันี $ และ
ศกึษาข้อมลูในเอกสารตา่งๆ ที&แนบมากบัหนงัสือเชิญประชุมในครั $งนี $เพื&อใช้ประกอบการตดัสินใจ ซึ!งการพิจารณา
ลงมติอนุมัติการเข้าทาํรายการใดๆ ในครั�งนี �ขึ �นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ถอืหุ้นเป็นสาํคัญ 
 
โดยรายงานความเห็นของที&ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี&ยวกบัการเข้าทํารายการต่างๆ ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 7 
ของหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น 

 

3. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี� ยวกับการตกลงเข้าทํารายการที� เกี� ยวโยงกันที� ระบุถึงความ
สมเหตุสมผล และประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ เมื� อเปรียบเทียบกับการตกลงเข้าทํารายการกับ
บุคคลภายนอกที�เป็นอิสระ 
ข้อมลูดงักลา่วปรากฏในข้อ 11 ของสารสนเทศที)เกี)ยวโยงกนั กรณีการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่บคุคลในวงจํากดั 
ซึ)งเป็นบคุคลที)เกี)ยวโยงกนั และในข้อ 12 ของสารสนเทศรายการได้มาซึ)งสินทรัพย์และรายการที)เกี)ยวโยงกนั กรณี
การเข้าลงทนุในโครงการสามยา่นของเอกสารแนบฉบบันี 1 

 
4. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการบริษัทที� แตกต่างจากความเห็นของ

คณะกรรมการบริษัทตามข้อข้างต้น 
ไม่มี  คณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการบริษัทท่านใดที)มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท 

 



เอกสารแนบ 8 

 
88

นิยามกรรมการอิสระ 
 

• กรรมการอิสระ (Independent Director)  หมายถึง กรรมการที&มีคุณสมบติัสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  โดยมีคุณสมบติัและลักษณะต้องห้ามของ
กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดงันี $ 
 
1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจํานวนหุ้นที&มีสิทธิออกเสียงทั $งหมดของบริษัทฯ   บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม  

หรือนิติบคุคลที&อาจมีความขดัแย้ง  โดยให้นบัรวมหุ้นที&ถือโดยผู้ ที&เกี&ยวข้องกบักรรมการอิสระรายนั $นๆ ด้วย 
2. ไม่เป็นกรรมการที&มีส่วนร่วมในการบริหารงาน  พนักงาน  ลูกจ้าง  ที&ปรึกษาที&ได้รับเงินเดือนประจํา ผู้ มี

อํานาจควบคุมบริษัทฯ   บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม  บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลที&
อาจมีความขดัแย้ง  ทั $งในปัจจบุนัและก่อนเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี 

3. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบยีนในลกัษณะที&เป็นบดิามารดา  คู่สมรส  พี&น้อง  และ
บตุร  รวมทั $งคู่สมรสของบตุร กบัผู้บริหาร  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  ผู้ มีอํานาจควบคมุ  หรือบคุคลที&จะได้รับการ
เสนอชื&อเป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ   บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย บริษัทร่วม  หรือนิติบุคคลอื&นที&มีความ
ขดัแย้งในลกัษณะที&อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน ทั $งในปัจจบุนัและก่อนเป็น
กรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี ดงันี $ 
4.1) ไม่เป็นผู้สอบบัญชี  ทั $งนี $ให้รวมถึงการไม่เป็นผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่  กรรมการที&ไม่ใช่กรรมการอิสระ  

ผู้บริหาร  หรือหุ้นส่วนผู้จดัการของสํานกังานสอบบญัชีต้นสงักดั 
4.2) ไม่เป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพอื&นๆ เช่น ที&ปรึกษากฎหมาย ที&ปรึกษาทางการเงิน ผู้ ประเมินราคา

ทรัพย์สิน ที&มีมลูค่าการให้บริการทางวิชาชีพอื&นเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี แก่บริษัทฯ  บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที&อาจมีความขดัแย้ง  ทั $งนี $ให้รวมถงึการไม่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  
กรรมการที&ไม่ใช่กรรมการอิสระ  ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จดัการของผู้ให้บริการวิชาชีพอื&นๆ 

4.3) ไม่ได้รับประโยชน์ทั $งทางตรงและทางอ้อม หรือมีส่วนได้ส่วนเสีย จากการทําธุรกรรมทางการค้าหรือ
ธุรกิจ ได้แก่ รายการที&เป็นธุรกิจปกติ รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี&ยวกับ
สินทรัพย์หรือบริการ หรือรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน กบับริษัทฯ  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ที&มีมลูค่าตั $งแต่ 20 ล้านบาท หรือตั $งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที&มีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ  
แล้วแต่จํานวนใดจะตํ&ากว่า โดยให้นบัรวมมลูค่ารายการในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที&มีความสมัพันธ์
ทางธุรกิจ  ทั $งนี $ให้รวมถึงการไม่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  กรรมการที&ไม่ใช่กรรมการอิสระ  ผู้บริหาร  
หรือหุ้นส่วนผู้จดัการของผู้ ที&มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ  

5. ไม่เป็นกรรมการที&ได้รับแต่งตั $งขึ $นเพื&อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ   ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้ ถือหุ้น
ซึ&งเป็นผู้ เกี&ยวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ  

6. ไม่มีลกัษณะอื&นใดที&ทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้ 
7. กรรมการอิสระที&มีคณุสมบติัตามข้อ 1 - 6  อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตดัสินใจใน

การดําเนินกิจการของบริษัทฯ   บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม  บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน หรือนิติ
บคุคลที&อาจมีความขดัแย้ง โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective decision) ได้ 

  



ที& GOLD 2558/058 
ทะเบยีนเลขที& 0107537002273 
 
 

เรียน ท่านผู้ ถือหุ้น 
 

เรื�อง การมอบฉันทะในการประชุ
 

ตามที)บริษัทฯ กําหนดวนัประชมุ
เชอร์  อีโคเพล็กซ์  เลขที) 57 ถนนวิทย ุ แขวงลมุพินี  เขตปทมุวนั
2558 เวลา 14:00 น.   เพื)อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ
ครั 1งที) 1/2558 นั 1น 
 

บริษัทฯ ขอเชิญท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุในวนัและเวลาดงักล่าว หาก
มอบฉนัทะให้บคุคลอื)น หรือบคุคลใดบคุคลหนึ)งดงัต่อไปนี 1 คือ
 

1. นายชายน้อย  เผื)อนโกสมุ 
 อยู่บ้านเลขที) 98  สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั 1น 
  
2. นายอดุม  พวัสกลุ  
 อยู่บ้านเลขที) 98  สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั 1น 

 
กรรมการดงัรายนามข้างต้นไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชมุ
 
ทั 1งนี 1 บริษัทฯ ได้จดัเตรียมหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ข

ชดัเจนมายงัท่านด้วยแล้ว ขอได้โปรดกรอกรายละเอียดลงในช่องว่างของผู้ ที)ท่านประสงค์จะมอบฉันทะ ให้เข้าร่วมประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนนแทนและลงนามผู้ มอบฉันทะ โดยในการมอบฉันทะ ท่านอาจแสดงความประสงค์ที)จะให้ออกเสียง
ลงคะแนนในวาระต่างๆ ว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงไว้ในหนงัสือมอบฉันทะเพื)อให้ผู้ รับมอบฉันทะของท่านออก
เสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านก็ได้ นอกจากนั 1นยงัมีหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก
ซบัซ้อน และหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น
เพื)อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถดึงข้อมลูมาใช้ได้ตามความเหมาะสม 
ดงักล่าวข้างต้นเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทน เมื)อดําเนินการแล้วโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะคืนกลบั ไปยงับริษัทฯ
ล่วงหน้าเพื)อให้ถึงบริษัทฯ ก่อนวันประชุม 
เตรียมการประชมุ  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ที�มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนําหนังสือฉบับนี�มา
แสดงต่อเจ้าหน้าที�ลงทะเบียนในวันประชุม

 

วนัที)  24 พฤศจิกายน 2558 

การมอบฉันทะในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั0งที� 1/2558 

กําหนดวนัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั 1งที) 1/2558  ณ ห้องวิคเตอร์ 2 – 3 วิคเตอร์ 
ถนนวิทย ุ แขวงลมุพินี  เขตปทมุวนั  กรุงเทพมหานคร  10330   ในวนั

เพื)อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ดงัรายละเอียดปรากฏตามคําบอกกล่าวเรียกประชมุ

ขอเชิญท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุในวนัและเวลาดงักล่าว หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้ 
มอบฉนัทะให้บคุคลอื)น หรือบคุคลใดบคุคลหนึ)งดงัต่อไปนี 1 คือ 

  กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ           
สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั 1น 36 ถนนสาทรเหนือ แขวงสลีม เขตบางรัก 

 
 กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ                         

สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั 1น 36 ถนนสาทรเหนือ แขวงสลีม เขตบางรัก 

กรรมการดงัรายนามข้างต้นไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชมุ  

ได้จดัเตรียมหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ)งเป็นแบบที)กําหนดรายการต่างๆ 
ชดัเจนมายงัท่านด้วยแล้ว ขอได้โปรดกรอกรายละเอียดลงในช่องว่างของผู้ ที)ท่านประสงค์จะมอบฉันทะ ให้เข้าร่วมประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนนแทนและลงนามผู้ มอบฉันทะ โดยในการมอบฉันทะ ท่านอาจแสดงความประสงค์ที)จะให้ออกเสียง

ย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงไว้ในหนงัสือมอบฉันทะเพื)อให้ผู้ รับมอบฉันทะของท่านออก
เสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านก็ได้ นอกจากนั 1นยงัมีหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. เป็นแบบทั)วไปซึ)งเป็นแบบที)ง่ายไม่

. ซึ)งเป็นแบบที)ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตั 1งให้คสัโตเดียน
ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น ซึ)งบริษัทฯ ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของ  บริษัทฯ  www.goldenlandplc.co.th

เพื)อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถดึงข้อมลูมาใช้ได้ตามความเหมาะสม ในกรณีที)ท่านมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทบคุคลใดบคุคลหนึ)ง
ดงักล่าวข้างต้นเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทน เมื)อดําเนินการแล้วโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะคืนกลบั ไปยงับริษัทฯ

ก่อนวันประชุม  โดยใช้ซองตอบรับที)แนบมาพร้อมหนังสือนี 1  ทั 1งนี 1เพื)อความเรียบร้อยในการ

ขอแสดงความนบัถือ 
 

( นายธนพล  ศิริธนชยั ) 
ประธานอํานวยการ 

 บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี 1 ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั 
 

ผู้ที�มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนําหนังสือฉบับนี�มา
แสดงต่อเจ้าหน้าที�ลงทะเบียนในวันประชุม 
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วิคเตอร์ คลบั ชั 1น 8 ปาร์คเวน
ในวนัพฤหสับดีที) 17 ธันวาคม 

ดงัรายละเอียดปรากฏตามคําบอกกล่าวเรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น 

ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้ ท่านสามารถ

           อาย ุ65 ปี 
ถนนสาทรเหนือ แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

 
                          อาย ุ64  ปี 

ถนนสาทรเหนือ แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

 ที)จะมอบฉันทะที)ละเอียด
ชดัเจนมายงัท่านด้วยแล้ว ขอได้โปรดกรอกรายละเอียดลงในช่องว่างของผู้ ที)ท่านประสงค์จะมอบฉันทะ ให้เข้าร่วมประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนนแทนและลงนามผู้ มอบฉันทะ โดยในการมอบฉันทะ ท่านอาจแสดงความประสงค์ที)จะให้ออกเสียง

ย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงไว้ในหนงัสือมอบฉันทะเพื)อให้ผู้ รับมอบฉันทะของท่านออก
เป็นแบบทั)วไปซึ)งเป็นแบบที)ง่ายไม่

อหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตั 1งให้คสัโตเดียน 
www.goldenlandplc.co.th 

ในกรณีที)ท่านมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทบคุคลใดบคุคลหนึ)ง
ดงักล่าวข้างต้นเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทน เมื)อดําเนินการแล้วโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะคืนกลบั ไปยงับริษัทฯ 

พื)อความเรียบร้อยในการ

จํากดั (มหาชน) 
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ประวัตโิดยสังเขปของกรรมการที!ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 
แทนผู้ถือหุ้นที!ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม 

นายชายน้อย  เผื�อนโกสุม 
ประเภทกรรมการ : กรรมการที)เป็นอิสระ 
ตาํแหน่งปัจจุบนั : กรรมการอสิระ 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
อายุ : 65 ปี 
คุณวุฒกิารศกึษาสูงสุด  
• ปริญญาโท การบริหาร   

สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
• Directors Accreditation Program (DAP 63/2550) 
• Financial Institutions Governance Program ปี 2554 
• The Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที) 33/2014 
การถือหุ้นในบริษทัฯ 
• -ไม่มี – 
จาํนวนปีที�เป็นกรรมการ 
• 2 ปี 10 เดือน 
ตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบยีนอื�นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
• บริษัท เนชั)นแนล พาวเวอร์ ซพัพลาย จํากดั (มหาชน)  
• บริษัท เมืองไทยลิสซิ)ง จํากดั (มหาชน) 
ตาํแหน่งในกิจการอื�นที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
• รักษาการ ผู้อํานวยการ 

-  สถาบนับริหารกองทนุพลงังาน 
ตาํแหน่งในกิจการที�แข่งขนัเกี�ยวเนื�องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที�อาจทาํให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
• -ไม่มี -   
ประสบการณ์ 
•   2556 – 2557  ประธานกรรมการ 

  - บริษัท ไออาร์พีซ ีจํากดั (มหาชน)  
• 2553 – 2556   ที�ปรึกษา 

  -  บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน)  
• 2553 – 2555  ประธานคณะกรรมการบริหาร 
                          - สถาบนัสิ)งแวดล้อมอตุสาหกรรม สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
• 2551 – 2553 ประธานเจ้าหน้าที�บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่  

     - บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั)น จํากดั (มหาชน)  
 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่  
    - บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 

• 2550 – 2551 กรรมการผู้จดัการใหญ่   
    - บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั)น จํากดั (มหาชน)  

  รองกรรมการผู้จดัการใหญ่  
    - บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 

การเข้าร่วมประชุม (ในรอบปี 2558)  :  การประชมุคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั 1ง 
การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครั 1ง 

ประวัติการทาํผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที�ผ่านมา 
• -ไม่มี –  
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ประวัตโิดยสังเขปของกรรมการที!ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 
แทนผู้ถือหุ้นที!ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม 

 
นายอุดม  พวัสกุล             
ประเภทกรรมการ : กรรมการที)เป็นอิสระ 
ตาํแหน่งปัจจุบนั : กรรมการอสิระ 
 กรรมการตรวจสอบ 
อายุ : 64 ปี 
คุณวุฒกิารศกึษาสูงสุด  
• ปริญญาโท  รัฐศาสตร์การเมืองและการปกครอง   

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
• Directors Certification Program (DCP 109/2551) 
การถือหุ้นในบริษทัฯ 
• -ไม่มี - 
จาํนวนปีที�เป็นกรรมการ 
• 2 ปี 10 เดือน 
ตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบยีนอื�นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
• - ไม่มี - 
ตาํแหน่งในกิจการอื�นที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
•  - ไม่มี - 
ตาํแหน่งในกิจการที�แข่งขนัเกี�ยวเนื�องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที�อาจทาํให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
• - ไม่มี - 
ประสบการณ์ 
• 20 ตลุาคม 2555 – 4 กนัยายน 2556  ประธานกรรมการ  

 - บริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน) 
• 20 ตลุาคม 2551 – 30 กนัยายน 2555 อธิบด ี

 - กรมโยธาธิการและผงัเมือง 
• 13 พฤศจิกายน 2549 – 19 ตลุาคม 2551 ผู้ ว่าราชการจงัหวัดอุทยัธานี 
การเข้าร่วมประชุม (ในรอบปี 2558)  :  การประชมุคณะกรรมการบริษัท 5/6 ครั 1ง 

การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 5/6 ครั 1ง 
ประวัติการทาํผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที�ผ่านมา 
• - ไม่มี - 
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เอกสารและหลักฐานที!ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ 
การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น  

 
 การลงทะเบียนผู้ เข้าร่วมประชมุวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครั 1งที) 1/2558  ของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี 1 ดีเวลลอปเม้นท์ 
จํากัด (มหาชน) เพื)อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะที)จะมาประชุมโปรดนําหนังสือนัดประชุม 
ใบลงทะเบยีน และหนงัสือมอบฉนัทะมาด้วย 
 

1. เอกสารที�ผู้ เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 
บุคคลธรรมดา 
ก.   กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  

ให้แสดงเอกสารที)ส่วนราชการออกให้ที)ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัว
ข้าราชการ ใบขบัขี) หรือหนงัสือเดินทาง และหากมีการเปลี)ยนชื)อ-นามสกลุ ให้ยื)นหลกัฐานประกอบด้วย 

ข.   กรณีมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม  
(1)  หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที)แนบมาพร้อมหนงัสือนดัประชมุ (แบบใดแบบหนึ)ง) ซึ)งได้กรอกข้อความ   

ถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือชื)อผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ 
(2)  สําเนาเอกสารที)ส่วนราชการออกให้ของผู้ ถือหุ้น ตามข้อ ก และผู้ ถือหุ้นได้ลงชื)อรับรองสําเนาถกูต้อง 
(3)  แสดงเอกสารที)ส่วนราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบัข้อ ก 
 

นิติบุคคล 
ค.  กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

(1)  แสดงเอกสารที)ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบคุคลเช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดา ข้อ ก  
(2)  สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบยีนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้นซึ)งรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิติบคุคล   

(กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบคุคลซึ)งเป็นผู้ เข้าร่วมประชมุมีอํานาจกระทําการ
แทนนิติบคุคลซึ)งเป็นผู้ ถือหุ้นตามกฏหมาย 

ง.  กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม  
(1)  หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที)แนบมาพร้อมหนงัสือนดัประชมุ (แบบใดแบบหนึ)ง) ซึ)งได้กรอกข้อความ

ถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือชื)อของผู้ มีอํานาจลงนามนิติบคุคล (กรรมการ) ซึ)งเป็นผู้มอบฉนัทะและ
ผู้ รับมอบฉนัทะ 

(2)  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้นซึ)งรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้ มีอํานาจลง
นามนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ มีอํานาจลงนามนิติบุคคลซึ)งลงนามใน
หนงัสือมอบฉนัทะมีอํานาจกระทําการแทนนิติบคุคลซึ)งเป็นผู้ ถือหุ้นตามกฏหมาย 

(3)  สําเนาเอกสารที)ส่วนราชการออกให้ของผู้ แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ)งเป็นผู้มอบฉันทะและลงชื)อ
รับรองสําเนาถกูต้อง 

(4)  แสดงเอกสารที)ส่วนราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดา ข้อ ก 
จ.  กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั 0งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็น

ผู้ รับฝากและดูแลหุ้น 
(1)  ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบคุคล ข้อ ค หรือ ง 
(2)  ในกรณีที)ผู้ ถือหุ้นที)เป็นผู้ลงทนุต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

ต้องส่งหลกัฐานดงัต่อไปนี 1เพิ)มเติม 
(2.1)  หนงัสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นที)เป็นผู้ลงทนุต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ ดําเนินการลง

นามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน  
(2.2)  หนงัสือยืนยนัว่าผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian 

 
ทั 1งนี 1 เอกสารที)มิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะต้องจดัทําคําแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ ถือหุ้น

หรือผู้แทนนิติบคุคลนั 1นรับรองความถกูต้องของคําแปล 
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2. วิธีการมอบฉันทะ 
บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ของผู้ ถือหุ้ นแต่ละราย ตามแบบที)กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์  ได้กําหนดไว้จํานวน 3 แบบ ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เรื)องกําหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะ 
(ฉบบัที) 5) พ.ศ. 2550 ดงันี 1   

 
�  แบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทั)วไปซึ)งเป็นแบบที)ง่ายไม่ซบัซ้อน 
�  แบบ ข. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะที)กําหนดรายการต่างๆ ที)จะมอบฉนัทะที)ละเอียดชดัเจนตายตวั 
�  แบบ ค. เป็นแบบที)ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตั 1งให้ Custodian ในประเทศไทย

เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 
 

หากผู้ ถือหุ้ นที)เป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั 1งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้ น
ประสงค์จะใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. สามารถ Download ได้จาก www.goldenlandplc.co.th  และโปรดนํา
ใบมอบฉนัทะมาในวนัที)ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วย 

 
ผู้ ถือหุ้นที)ไม่สามารถเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉนัทะได้โดยดําเนินการดงันี 1 
ก. เลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ)งเพยีงแบบเดียวเท่านั 0น ดงันี 1 

(1) ผู้ ถือหุ้นทั)วไปจะเลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ)ง   เท่านั 1น  
(2) ผู้ ถือหุ้นที)ปรากฏชื)อตามสมดุทะเบียนเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตั 1งให้ Custodian ในประเทศ

ไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น จะเลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค 
ข. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ)งตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

หรือกรรมการที)ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ คนใดคนหนึ)ง โดยให้ระบชืุ)อพร้อมรายละเอียดของบคุคลที)ผู้
ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉนัทะ หรือกาเครื)องหมายหน้าชื)อกรรมการอิสระ ตามที)บริษัทระบไุว้ในหนงัสือมอบ
ฉนัทะโดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะในการเข้าร่วมประชมุดงักล่าว 

ค. ปิดอากรแสตมป์ จํานวน 20 บาท พร้อมทั 1งขีดฆ่าลงวันที)ที)ทําหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื)อให้ถูกต้อง
และมีผลผกูพนัตามกฏหมาย  ทั 1งนี 1บริษัทฯ ได้อํานวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ รับมอบ
ฉนัทะที)มาลงทะเบยีนเข้าร่วมประชมุ 

ง. ส่งหนงัสือมอบฉนัทะใส่ซองที)บริษัทฯ เตรียมให้คืนมายงับริษัทฯ  ภายในวนัที) 16 ธันวาคม 2558 หรือก่อนเวลา
เริ)มการประชมุอย่างน้อยครึ)งชั)วโมงเพื)อให้เจ้าหน้าที)ของบริษัทฯ  ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทนัเวลาเริ)ม
ประชมุ   
 
ทั 1งนี 1 ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพื)อแบ่งแยกการ
ลงคะแนนเสียงได้ และผู้ ถือหุ้ นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจํานวนหุ้นที)ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบ
ฉนัทะเพียงส่วนน้อยกว่าจํานวนที)ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที)ผู้ ถือหุ้นซึ)งเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศ
และแต่งตั 1งให้เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค 

 
3. การลงทะเบยีนเข้าร่วมประชุม 

บริษัทฯ จะเริ)มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น ก่อนเริ)มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั)วโมง หรือตั 1งแต่
เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องวิคเตอร์  2 – 3 วิคเตอร์ คลบั ชั 1น 8  ปาร์คเวนเชอร์  อีโคเพล็กซ์  เลขที) 57  ถนนวิทย ุ 
แขวงลมุพินี  เขตปทมุวนั  กรุงเทพมหานคร 10330  ตามแผนที)สถานที)จดัประชมุที)ได้แนบมาพร้อมนี 1 

 
4. การออกเสียงลงคะแนนในที�ประชุมผู้ถือหุ้น 
 หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง 

ก    วาระทั�วไป 
(1)   การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทําโดยเปิดเผยด้วยวิธีชมืูอ โดยให้นบัหนึ)งเสียงต่อหนึ)งหุ้น      

ซึ)งผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ)ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็น
ด้วย หรือ งดออกเสียง ไม่สามารถแบง่การออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียง
ของ Custodian) 
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(2)   ในกรณีมอบฉนัทะ 
(2.1)  ผู้ รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที)ผู้ มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ   

เท่านั 1นการลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที)ระบไุว้ในหนังสือมอบ
ฉนัทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั 1นไม่ถกูต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้น 

(2.2)   หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือ
มอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที)ที)ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื)องใด
นอกเหนือจากที)ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที)มีการเปลี)ยนแปลงหรือเพิ)มเติม
ข้อเท็จจริงประการใด ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที)เห็นสมควร 

 
ข    วาระเลือกตั 0งกรรมการ (ถ้ามี) 

สําหรับวาระการเลือกตั 1งกรรมการตามข้อบงัคับบริษัทข้อ 14 กําหนดให้ผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ รับมอบฉันทะมี
คะแนนเสียงเท่ากบัหนึ)งหุ้นต่อหนึ)งเสียง และมีวิธีการดงันี 1ต่อไปนี 1 
(1) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที)มีอยู่ทั 1งหมดเลือกตั 1งบคุคลเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้

แต่จะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
(2) บคุคลซึ)งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตั 1งเป็นกรรมการเท่าจํานวน   

กรรมการที)จะพึงมีหรือพึงเลือกตั 1งในครั 1งนั 1น ในกรณีที)บคุคลซึ)งได้รับการเลือกตั 1งในลําดบัถดัลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที)จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั 1งในครั 1งนั 1นให้ผู้ เป็นประธานเป็น   
ผู้ออกเสียงชี 1ขาด 

 
 วิธีปฏบิตัิในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 
 ประธานที)ประชมุชี 1แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที)ประชมุทราบ โดยมีแนวทางดงันี 1 

ก ประธานที)ประชมุจะเป็นผู้ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถาม
ความเห็นจากที)ประชมุว่าผู้ ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 

ข ให้ผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ รับมอบฉันทะชูมือขึ 1น (เว้นแต่กรณีที)เป็นการลงคะแนนลับ) เมื)อประธานที)ประชุม    
สอบถามความเห็น โดยให้มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความเห็นเพียงอย่างใด
อย่างหนึ)ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ที)ในหนังสือมอบฉันทะกําหนดให้แบ่งแยกคะแนน
เสียงได้) 

 
 มติของที�ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี 0 

ก    กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที)มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงเป็นมติของที)ประชมุ 
ข    กรณีอื)นๆ ซึ)งมีกฏหมาย หรือข้อบงัคับบริษัทกําหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที)ประชมุจะเป็นไป

ตามที)กฏหมายหรือขอับงัคับนั 1นกําหนด โดยประธานในที)ประชุมจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นในที)ประชุมรับทราบ
ก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดงักล่าว 
(1) หากคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานที)ประชมุออกเสียงเพิ)มขึ 1นอีกหนึ)งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี 1ขาด 
(2) ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื)องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื)องนั 1น 

และประธานที)ประชมุอาจจะเชิญให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะนั 1นออกนอกที)ประชมุชั)วคราวก็ได้ เว้น
แต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื)อเลือกตั 1งกรรมการ 

 
 การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 

ประธานที)ประชมุจะชี 1แจงวิธีการนบัคะแนนเสียงให้ที)ประชมุทราบก่อนเริ)มวาระการประชมุ โดยบริษัทฯ จะนบั
คะแนนเสียงแต่ละวาระ จากการลงคะแนนที)ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะซึ)งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงและ
จะแจ้งผลการนบัคะแนนให้ที)ประชมุทราบทกุวาระก่อนเสร็จสิ 1นการประชมุ 
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ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะที!เกี!ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น  และวิธีการลงคะแนนเสียง 
 

ข้อบังคับบริษัท 
หมวดที! 4 

การประชุมผู้ถอืหุ้น 
 

ข้อ 26. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจําปีภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัสิ $นสดุรอบ
ระยะบญัชีของบริษัท 

  
 การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื&น นอกจากวรรคหนึ&งให้เรียกว่าการประชมุวิสามญั 
  
ข้อ 27. คณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื&อใดก็ได้ตามที&เห็นสมควร  หรือผู้ ถือหุ้นรวมกนันบั

จํานวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ&งในห้าของจํานวนหุ้นที&จําหน่ายได้ทั $งหมด  หรือมีผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน  ซึ&งมีหุ้น
นบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ&งในสิบของจํานวนหุ้นที&จําหน่ายได้ทั $งหมด  จะเข้าชื&อกนัทําหนงัสือขอให้คณะกรรมการ
เรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื&อใดก็ได้  แต่ต้องระบเุหตผุลในการที&ขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนใน
หนังสือดงักล่าวด้วย  ในกรณีเช่นนี $คณะกรรมการจะต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นบัแต่วันที&
ได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 

  
ข้อ 28. ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น  ให้คณะกรรมการจดัทําเป็นหนงัสือนดัประชมุระบสุถานที& วนั เวลา ระเบียบวาระการ

ประชมุ  และเรื&องที&จะเสนอต่อที&ประชมุพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร  โดยระบใุห้ชดัเจนว่าเป็นเรื&องที&จะเสนอ
เพื&อทราบ  เพื&ออนมุัติหรือเพื&อพิจารณาแล้วแต่กรณี  รวมทั $งความเห็นของคณะกรรมการในเรื&องดงักล่าว  และ
จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบยีนทราบไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนการประชมุ  ทั $งนี $ให้โฆษณาคําบอกกล่าวนดัประชมุ
ในหนงัสือพิมพ์ติดต่อกนัไม่น้อยกว่า 3 วนั และก่อนวนัประชมุไม่น้อยกว่า 3 วนัด้วย 

  
 สถานที&ที&จะใช้เป็นที&ประชมุผู้ ถือหุ้นให้คณะกรรมการเป็นผู้ กําหนด  และจะกําหนดเป็นอย่างอื&น  นอกเหนือไปจาก

ท้องที&อนัเป็นที&ตั $งสํานกังานใหญ่ของบริษัทหรือจงัหวดัใกล้เคียงก็ได้ 
  
ข้อ 29. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น  ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี)  มาประชมุไม่น้อยกว่า 25 คน  หรือไม่

น้อยกว่ากึ&งหนึ&งของจํานวนผู้ ถือหุ้นทั $งหมด  และต้องมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ&งในสามของจํานวนหุ้นที&
ชําระได้แล้วทั $งหมด  จงึจะครบเป็นองค์ประชมุ 

  
ข้อ 30. ในกรณีที&ปรากฏว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นครั $งใด  เมื&อล่วงเวลานดัไปแล้วถึง 1 ชั&วโมง  จํานวนผู้ ถือหุ้นยงัไม่ครบองค์

ประชมุ  ถ้าเป็นการประชมุวิสามญัที&ผู้ ถือหุ้นขอให้เรียกก็ให้ยกเลิกการประชมุนั $นเสีย  แต่ถ้าเป็นการประชมุสามญั
หรือวิสามญัที&คณะกรรมการเรียกเอง  ให้นดัประชมุใหม่  และให้ส่งหนงัสือนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 
วนัก่อนการประชมุ  ในการประชมุครั $งหลงัไม่บงัคบัว่าต้องครบองค์ประชมุ 

  
ข้อ 31. ประธานกรรมการเป็นประธานของที&ประชมุผู้ ถือหุ้น  ในกรณีที&ประธานกรรมการไม่อยู่ในที&ประชมุ  หรือไม่สามารถ

ปฏิบติัหน้าที&ได้  ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน  ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือ
มีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหน้าที&ได้  ให้ผู้ ถือหุ้นซึ&งมาประชมุเลือกผู้ ถือหุ้นคนหนึ&งเป็นประธานในที&ประชมุ 
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ข้อ 32. ให้ประธานในที&ประชุมผู้ ถือหุ้นดําเนินการประชมุให้เป็นตามลําดับระเบียบวาะที&กําหนดไว้ในหนังสือนดัประชุม  
เว้นแต่ที&ประชมุจะมีมติให้เปลี&ยนลําดบัระเบียบวาระ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนผู้ ถือหุ้น
ซึ&งมาประชมุ 

  
 เมื&อที&ประชมุพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ&ง  ผู้ ถือหุ้นซึ&งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ&งในสามของจํานวนหุ้นที&

จําหน่ายได้ทั $งหมด  จะขอให้ที&ประชมุพิจารณาเรื&องอื&นนอกจากที&กําหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุอีกก็ได้ 
  
 ในกรณีที&ที&ประชมุพิจารณาเรื&องตามลําดบัระเบยีบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ&ง  หรือพิจารณาเรื&องที&ผู้ ถือหุ้นเสนอไม่

เสร็จตามวรรคสองแล้วแต่กรณีและจําเป็นต้องเลื&อนการพิจารณา  ให้ที&ประชมุกําหนดสถานที& วนั และเวลาที&จะ
ประชมุครั $งต่อไป  และให้คณะกรรมการส่งหนงัสือนดัประชมุ ระบสุถานที& วนั เวลา และระเบยีบวาระการประชมุไป
ยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม  ทั $งนี $ให้โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่
น้อยกว่า 3 วนั  และก่อนวนัประชมุไม่น้อยกว่า 3 วนัด้วย 

  
ข้อ 33. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น  ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บคุคลซึ&งบรรลนิุติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

แทนตนก็ได้  การมอบฉนัทะต้องทําเป็นหนงัสือลงลายมือชื&อผู้มอบฉันทะตามแบบที&นายทะเบียนกําหนดและมอบ
แก่ประธานกรรมการหรือผู้ ที&ประธานกรรมการกําหนดไว้  ณ  สถานที&ประชุมก่อนผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม  
ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือว่าผู้ รับมอบฉนัทะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจํานวนคะแนนเสียงที&ผู้ ถือหุ้นมอบฉันทะมี
รวมกนั  เว้นแต่ผู้ รับมอบฉนัทะจะแถลงต่อที&ประชมุก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้ซึ&งมอบฉันทะเพียงบาง
คนโดยระบชืุ&อผู้มอบฉนัทะและจํานวนหุ้นที&ผู้มอบฉนัทะถืออยู่ด้วย 

  
ข้อ 34. เว้นแต่กฎหมายจะกําหนดไว้เป็นประการอื&น  มติของที&ประชมุผู้ ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้

ถือหุ้นซึ&งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากนั  ให้ประธานในที&ประชมุออกเสียงเพิ&มขึ $นอีก
เสียงหนึ&งเป็นเสียงชี $ขาด 
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แผนที!ของสถานที!จัดประชุม 
 

 
 

ห้องวิคเตอร์ 2 - 3 วิคเตอร์ คลบั   
ชั $น 8  ปาร์คเวนเชอร์  อีโคเพลก็ซ์    
เลขที& 57 ถนนวิทย ุ แขวงลมุพินี   
เขตปทมุวนั  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 

สาทร สแควร์ 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก  
 

เขียนที&  
วนัที&             เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2558 

 
)1(  ข้าพเจ้า สญัชาติ  

 อยู่บ้านเลขที& ถนน ตําบล/แขวง   
 อําเภอ/เขต จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์  
 
(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท แผ่นดินทอง  พร็อพเพอร์ตี $ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นสามญัจํานวนทั $งสิ $น 
 รวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั  เสียง ดงันี $ 
 
 หุ้นสามญั หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั       เสียง 
 หุ้นบริุมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั เสียง 
 
 (3)  ขอมอบฉนัทะให้ 

� 1.              อาย ุ           อยู่บ้านเลขที&                         ถนน                         . 
ตําบล/แขวง                      อําเภอ/เขต             จงัหวดั                 รหสัไปรษณีย์                หรือ 

 
� 2.              อาย ุ           อยู่บ้านเลขที&                         ถนน                         . 

ตําบล/แขวง                      อําเภอ/เขต             จงัหวดั                 รหสัไปรษณีย์                หรือ 
 

� 3. นายชายน้อย  เผื&อนโกสมุ             อาย ุ  65 ปี   อยู่บ้านเลขที& 98 สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  ชั $น 36  ถนน  สาทรเหนือ     . 
ตําบล/แขวง            สีลม          อาํเภอ/เขต       บางรัก     จงัหวดั      กรุงเทพมหานคร           รหสัไปรษณีย์   10500    หรือ 

 
� 4. นายอดุม  พวัสกลุ            อาย ุ  64 ปี   อยู่บ้านเลขที& 98 สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  ชั $น 36  ถนน  สาทรเหนือ     . 

ตําบล/แขวง            สีลม          อาํเภอ/เขต       บางรัก     จงัหวดั      กรุงเทพมหานคร           รหสัไปรษณีย์   10500          . 

คนหนึ&งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื&อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น 
ครั $งที& 1/2558 ในวนัพฤหสับดีที& 17 ธันวาคม 2558 เวลา 14:00 น. ณ ห้องวิคเตอร์ 2 – 3 วิคเตอร์ คลบั  ชั $น 8  ปาร์คเวนเชอร์ อีโค
เพล็กซ์ เลขที& 57 ถนนวิทย ุ แขวงลมุพินี  เขตปทมุวนั  กรุงเทพมหานคร 10330  หรือที&พงึจะเลื&อนไปในวนัเวลาและสถานที&อื&นด้วย 

กิจการใดที&ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุนั $น  ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
 

ลงชื&อ ........................................................................... ผู้มอบฉนัทะ 
 (........................................................................)  
   
ลงชื&อ ........................................................................... ผู้ รับมอบฉนัทะ 

 (........................................................................)  
   
ลงชื&อ ........................................................................... ผู้ รับมอบฉนัทะ 

 (........................................................................)  
   
ลงชื&อ ........................................................................... ผู้ รับมอบฉนัทะ 

 (........................................................................)  
  
หมายเหต ุ ผู้ ถือหุ้นที&มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน  
                 ไม่สามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื&อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

 
 

อากรแสตมป์ 

20 บาท 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข 
 
 

เขียนที&  
วนัที& เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2558 

 
(1) ข้าพเจ้า สญัชาติ  
 อยู่บ้านเลขที& ถนน ตําบล/แขวง   
 อําเภอ/เขต จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์  
 
(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี $ ดีวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นสามญัจํานวนทั $งสิ $น 
 รวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั  เสียง ดงันี $ 
 
 หุ้นสามญั หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั เสียง 
 หุ้นบริุมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั เสียง 
  
(3) ขอมอบฉนัทะให้ 
 � 1.                อาย ุ           อยู่บ้านเลขที&                         ถนน                      . 
 ตําบล/แขวง                      อําเภอ/เขต             จงัหวดั                 รหสัไปรษณีย์                   หรือ 
 
 � 2.                อาย ุ           อยู่บ้านเลขที&                         ถนน                      . 
 ตําบล/แขวง                      อําเภอ/เขต             จงัหวดั                 รหสัไปรษณีย์                    หรือ 
 

� 3. นายชายน้อย  เผื&อนโกสมุ             อาย ุ  65 ปี   อยู่บ้านเลขที& 98 สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  ชั $น 36  ถนน  สาทรเหนือ     . 
ตําบล/แขวง            สีลม          อาํเภอ/เขต       บางรัก     จงัหวดั      กรุงเทพมหานคร           รหสัไปรษณีย์   10500    หรือ 

 
� 4. นายอดุม  พวัสกลุ            อาย ุ  64 ปี   อยู่บ้านเลขที& 98 สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  ชั $น 36  ถนน  สาทรเหนือ     . 
      ตําบล/แขวง            สีลม          อําเภอ/เขต       บางรัก     จงัหวดั      กรุงเทพมหานคร           รหสัไปรษณีย์   10500            . 
 
คนหนึ&งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื&อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น 
ครั $งที& 1/2558  ในวนัพฤหสับดีที& 17 ธันวาคม 2558 เวลา 14:00 น. ณ ห้องวิคเตอร์ 2 – 3 วิคเตอร์ คลบั  ชั $น 8 ปาร์คเวนเชอร์ อีโค
เพล็กซ์  เลขที& 57 ถนนวิทย ุ แขวงลมุพินี  เขตปทมุวนั  กรุงเทพมหานคร 10330  หรือที&พงึจะเลื&อนไปในวนัเวลาและสถานที&อื&นด้วย 

 
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั $งนี $ ดงันี $ 
 

วาระที! 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2558 ครั�งที! 22  ซึ!งประชุมเมื!อวันที! 22 เมษายน 2558 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที&เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี $ 

   เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง   
 

วาระที! 2 พจิารณารับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลของบริษัทฯ 
  
วาระที! 3 พจิารณาอนุมัติการเพิ!มทุนจดทะเบยีนของบริษัทฯ 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที&เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี $ 

   เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง   
 
วาระที! 4  พจิารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ!มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื!อให้สอดคล้องกับการเพิ!มทุนจดทะเบียน

ของบริษัทฯ 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที&เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี $ 

   เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง   

 
อากรแสตมป์ 

20 บาท 
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วาระที! 5  พจิารณาอนุมัติการจดัสรรหุ้นสามัญเพิ!มทุนของบริษัทฯ และการเข้าทาํรายการที!เกี!ยวโยงกันของบริษัทฯ 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที&เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี $ 

   เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง   
 

วาระที! 6  พจิารณาอนุมัติการผ่อนผันการทาํคาํเสนอซื �อหลักทรัพย์ทั �งหมดของกิจการ (Whitewash) 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที&เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี $ 

   เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง   
 

วาระที! 7  พจิารณาอนุมัติการเข้าลงทุนในโครงการสามย่าน ซึ!งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ!งสินทรัพย์ และรายการที!เกี!ยวโยงกัน 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที&เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี $ 

   เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง   
 

วาระที! 8 เรื!องอื!น  ๆ(ถ้ามี) 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที&เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี $ 

  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง   
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที&ไม่เป็นไปตามที&ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี $ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั $น
ไม่ถกูต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น  

 
(6) ในกรณีที&ข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีที&ที&ประชมุ

มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื&องใดนอกเหนือจากเรื&องที&ระบไุว้ข้างต้น  รวมถึงกรณีที&มีการแก้ไขเปลี&ยนแปลงหรือเพิ&มเติม
ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที&เห็นสมควร  

 
กิจการใดที&ผู้ รับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม  เว้นแต่กรณีที&ผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที&ข้าพเจ้าระบุใน
หนงัสือมอบฉนัทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
 

 
ลงชื&อ ................................................................................. ผู้มอบฉนัทะ 

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

 

ลงชื&อ ................................................................................. ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 
 

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

 

ลงชื&อ ................................................................................. ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 (..............................................................................) 

   
 

 

ลงชื&อ ................................................................................. ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 (..............................................................................)  

  
หมายเหตุ  
1 ผู้ ถือหุ้นที&มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก

จํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื&อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
2 วาระเลือกตั $งกรรมการสามารถเลือกตั $งกรรมการทั $งชดุหรือเลือกตั $งกรรมการเป็นรายบคุคล (ถ้ามี) 
3 ในกรณีที&มีวาระที&จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที&ระบไุว้ข้างต้น  ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ&มเติมได้ในใบประจําตอ่ 
 แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข ตามแนบ   
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี $ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 
 

ในการประชมุการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั $งที& 1/2558  ในวนัพฤหสับดีที& 17 ธันวาคม 2558 เวลา 14:00 น. ณ ห้องวิคเตอร์ 2 – 3 
วิคเตอร์  คลบั  ชั $น 8  ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์  เลขที& 57 ถนนวิทย ุ แขวงลมุพินี  เขตปทมุวนั  กรุงเทพมหานคร 10330  หรือที&พึงจะ
เลื&อนไปในวนั เวลาและสถานที&อื&นด้วย 

 
วาระที!......... เรื!อง................................................................................................................................................. 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที&เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี $ 

  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 

วาระที!......... เรื!อง................................................................................................................................................. 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที&เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี $ 

  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 

วาระที!......... เรื!อง................................................................................................................................................. 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที&เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี $ 

  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 
วาระที!......... เรื!อง................................................................................................................................................. 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที&เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี $ 

  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 

วาระที!......... เรื!อง เลือกตั �งกรรมการ (ถ้ามี) 
ชื&อกรรมการ……………………………………………………………………………………………….. 

  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 
ชื&อกรรมการ……………………………………………………………………………………………….. 

  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 
ชื&อกรรมการ……………………………………………………………………………………………….. 

  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค  
(สาํหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที!แต่งตั �งคัสโตเดียนในประเทศไทย) 

 
เขียนที&                      . 

วนัที&            เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2558 
 

(1) ข้าพเจ้า สญัชาติ  
 อยู่บ้านเลขที& ถนน ตําบล/แขวง   
 อําเภอ/เขต จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์  

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั  
ซึ&งเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี $ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 
โดยถือหุ้นจํานวนทั $งสิ $นรวม          หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั                                      เสียง ดงันี $ 

  หุ้นสามญั หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั เสียง 
  หุ้นบริุมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั เสียง 

 
(2) ขอมอบฉนัทะให้ 

 � 1.                อาย ุ           อยู่บ้านเลขที&                         ถนน                      . 
 ตําบล/แขวง                      อําเภอ/เขต             จงัหวดั                 รหสัไปรษณีย์                   หรือ 
 
 � 2.                อาย ุ           อยู่บ้านเลขที&                         ถนน                      . 
 ตําบล/แขวง                      อําเภอ/เขต             จงัหวดั                 รหสัไปรษณีย์                    หรือ 
 

� 3. นายชายน้อย  เผื&อนโกสมุ        อาย ุ  65 ปี   อยู่บ้านเลขที& 98 สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  ชั $น 36  ถนน  สาทรเหนือ     . 
ตําบล/แขวง            สีลม          อาํเภอ/เขต       บางรัก     จงัหวดั      กรุงเทพมหานคร      รหสัไปรษณีย์   10500    หรือ 

 
� 4. นายอดุม  พวัสกลุ                   อาย ุ 64 ปี   อยู่บ้านเลขที& 98 สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  ชั $น 36  ถนน  สาทรเหนือ     . 
      ตําบล/แขวง            สีลม          อําเภอ/เขต       บางรัก     จงัหวดั      กรุงเทพมหานคร           รหสัไปรษณีย์   10500       . 
 

คนหนึ&งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้ แทนของข้าพเจ้าเพื&อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมการประชุม
วิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั $งที& 1/2558  ในวนัพฤหสับดีที& 17 ธันวาคม 2558 เวลา 14:00 น. ณ ห้องวิคเตอร์ 2 – 3 วิคเตอร์  คลบั  ชั $น 8 ปาร์คเวนเชอร์   
อีโคเพล็กซ์  เลขที& 57 ถนนวิทย ุ แขวงลมุพินี  เขตปทมุวนั  กรุงเทพมหานคร 10330  หรือที&พงึจะเลื&อนไปในวนัเวลาและสถานที&อื&นด้วย 

 
(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั $งนี $ ดงันี $ 

 มอบฉนัทะตามจํานวนหุ้นทั $งหมดที&ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในครั $งนี $ ดงันี $ 
 มอบฉนัทะบางส่วน คือ  
  หุ้นสามญั หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั         เสียง 
  หุ้นบริุมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั เสียง 
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั $งหมด เสียง 

 
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั $งนี $ ดงันี $ 

 
วาระที! 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2558 ครั�งที! 22  ซึ!งประชุมเมื!อวันที! 22 เมษายน 2558 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที&เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี $ 

   เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง   
 

วาระที! 2 พจิารณารับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลของบริษัทฯ 
  
วาระที! 3 พจิารณาอนุมัติการเพิ!มทุนจดทะเบยีนของบริษัทฯ 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที&เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี $ 

   เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง   
 
วาระที! 4  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ!มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื!อให้สอดคล้องกับการเพิ!มทุนจด

ทะเบยีนของบริษัทฯ 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที&เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี $ 

   เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง   
 

 
อากรแสตมป์ 

20 บาท 
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วาระที! 5  พจิารณาอนุมัติการจดัสรรหุ้นสามัญเพิ!มทุนของบริษัทฯ และการเข้าทาํรายการที!เกี!ยวโยงกันของบริษัทฯ 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที&เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี $ 

   เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง   
 

วาระที! 6  พจิารณาอนุมัติการผ่อนผันการทาํคาํเสนอซื �อหลักทรัพย์ทั �งหมดของกิจการ (Whitewash) 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที&เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี $ 

   เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง   
 

วาระที! 7  พจิารณาอนุมัติการเข้าลงทุนในโครงการสามย่าน ซึ!งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ!งสินทรัพย์ และรายการที!เกี!ยวโยง
กัน 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที&เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี $ 

   เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง   
 

วาระที! 8 เรื!องอื!น  ๆ(ถ้ามี) 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที&เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี $ 

  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง   
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที&ไม่เป็นไปตามที&ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะนี $ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั $น
ไม่ถกูต้องนั $นไม่ถกูต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้น  

 
(6) ในกรณีที&ข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีที&ที&ประชมุ

มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื&องใดนอกเหนือจากเรื&องที&ระบไุว้ข้างต้น  รวมถึงกรณีที&มีการแก้ไขเปลี&ยนแปลงหรือเพิ&มเติม
ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที&เห็นสมควร  

 
กิจการใดที&ผู้ รับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม   เว้นแต่กรณีที&ผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที&ข้าพเจ้าระบุในหนังสือ
มอบฉนัทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

 
 

ลงชื&อ ........................................................................... ผู้มอบฉนัทะ 
 (.........................................................................) 

  
 

ลงชื&อ ........................................................................... ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 
 

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

 

ลงชื&อ ........................................................................... ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 (.........................................................................)  

   
ลงชื&อ .......................................................................... ผู้ รับมอบฉนัทะ 

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

  
หมายเหตุ  
1 หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค นี $ใช้เฉพาะกรณีที&ผู้ ถือหุ้นที&ปรากฏชื&อในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตั $งให้คสัโตเดียน   
 (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เท่านั $น  
2 หลกัฐานที&ต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
 (1)   หนงัสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ ดําเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
 (2) หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 
3 ผู้ ถือหุ้นที&มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน  
 ไมส่ามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื&อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
4 วาระเลือกตั $งกรรมการสามารถเลือกตั $งกรรมการทั $งชดุหรือเลือกตั $งกรรมการเป็นรายบคุคล (ถ้ามี) 
5 ในกรณีที&มีวาระที&จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที&ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ&มเติมได้ในใบประจําตอ่แบบ

หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค ตามแนบ     
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ตี $ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 
 

ในการประชุมการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั $งที& 1/2558  ในวนัพฤหสับดีที& 17 ธันวาคม 2558 เวลา 14:00 น. ณ ห้องวิค
เตอร์ 2 – 3 วิคเตอร์ คลบั  ชั $น 8  ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที& 57 ถนนวิทยุ  แขวงลมุพินี  เขตปทมุวนั  กรุงเทพมหานคร 
10330 หรือที&พงึจะเลื&อนไปในวนั เวลาและสถานที&อื&นด้วย 

 
วาระที!......... เรื!อง................................................................................................................................................. 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที&เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี $ 

  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 

วาระที!......... เรื!อง................................................................................................................................................. 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที&เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี $ 

  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 

วาระที!......... เรื!อง........... ............ .......................................................................................................................... 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที&เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี $ 

  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 
วาระที!......... เรื!อง................................................................................................................................................. 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที&เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี $ 

  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 

วาระที!......... เรื!อง เลือกตั �งกรรมการ (ถ้ามี) 
ชื&อกรรมการ……………………………………………………………………………………………….. 

  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 
ชื&อกรรมการ……………………………………………………………………………………………….. 

  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 
ชื&อกรรมการ……………………………………………………………………………………………….. 

  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 

 
 

 


