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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น บริษัท ยนิูเวนเจอร์ จ ากดั (มหาชน) 
ครัง้ที่ 35/2557 

วันจนัทร์ที่ 21 เมษายน  พ.ศ. 2557 
ณ ห้องวิคเตอร์ 2-3 วิคเตอร์คลับ ชัน้ 8 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ 

เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
         

เร่ิมประชุมเวลา 9.30  น. 
 
นางสาวพจนีย์ ธนวรานชิ ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชมุ 
 
 ประธานที่ประชุมกลา่วต้อนรับและขอบคณุท่านผู้ ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีของบริษัท ยนูิเวน
เจอร์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในครัง้นี ้โดยมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จ านวน  181  ราย รวมจ านวนหุ้ น 
2,743,690 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.1435 และมีผู้มอบฉนัทะ จ านวน 168 ราย รวมจ านวนหุ้น 1,348,992,287 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
70.5567  จ านวนผู้ ถือหุ้นรวมทัง้สิน้  349  ราย คิดเป็นจ านวนหุ้น 1,351,735,977 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.7002  ซึ่งมีจ านวนผู้
ถือหุ้นเกินกว่า 25 รายและมีจ านวนหุ้นรวมกนัเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายทัง้หมดของบริษัทฯ  ถือว่าครบองค์
ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ และตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 103 จึงขอเปิดประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ที่  35/2557  โดยก่อนที่จะเข้าสูร่ะเบียบวาระการประชุม  ขอแนะน ากรรมการของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมการ
ประชมุในครัง้นี ้ดงันี ้
 
กรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุ 

1. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช   ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ  
2. นายฐาปน   สริิวฒันภกัด ี  รองประธานกรรมการ 
3. นายปณต   สริิวฒันภกัด ี  รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่ 

         บริหาร 
4. นายสวุิทย์  จินดาสงวน   กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
5. นายนรรัตน์  ลิม่นรรัตน์   กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล 
6. นายสทิธิชยั  ชยัเกรียงไกร  กรรมการ/กรรมการบริหาร 
7. นายธนพล  ศิริธนชยั   กรรมการ/กรรมการบริหาร 
8. นายวรวรรต  ศรีสอ้าน   กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

 
ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชมุ 

1. นายสบืสกลุ ประเสริฐ   รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานบริหาร  
2. นายทรงพล  รัตนสวุรรณ  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานธุรกิจ 
3. นายสทิธิชยั เสรีพฒันะพล   ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายการเงิน งบประมาณและบญัชี 
4. นายเนรมติ  สร้างเอี่ยม   กรรมการผู้จดัการบริษัท แกรนด์ ยนูิตี ้ดิเวลลอ็ปเมนท์ จ ากดั  
5. นายวชิยั  มหตัเดชกลุ  ผู้อ านวยการอาวโุส ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6. นายกิตติ์ธเนศ เธียรวฒุิวงศ์   เลขานกุารบริษัท 

 
ที่ปรึกษาทางการเงินและผู้ประเมนิราคา 

1. นายพชัร   เนตรสวุรรณ   ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษัท แคปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั 
2. นางสาวจิรยง อนมุานราชธน   ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จ ากดั 
3. 3. นายวเิศษ นุ้ยตมู   ผู้ประเมินราคา จากบริษัท แอดวานซ์ แอพไพรซลั จ ากดั 
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ผู้สอบบญัชี  

1. นายนิรันดร์  ลลีาเมธวฒัน์   ตวัแทนจากบริษัท ส านกังาน เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั  
2. นางสาวนิตยา  เชษฐโชติรส   ตวัแทนจากบริษัท ส านกังาน เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั  
3. นางสาววิภาวรรณ  ปัทวนัวเิวก  ตวัแทนจากบริษัท ส านกังาน เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั  

 
ที่ปรึกษากฎหมาย 

1.  นางสาวเยาวโรจน์ กลิน่บญุ    ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท วีระวงศ์, ชินวตัรและเพียงพนอ จ ากดั 
2. นายเนรมติร  ตรงพร้อมสขุ   ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ดเีอ็น 36 จ ากดั  

เป็นผู้ท าหน้าที่สงัเกตการณ์และตรวจสอบ (inspector)ให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและตาม
ข้อบงัคบัของบริษัท  ตามหลกัเกณฑ์ของการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียน 
 

ประธานท่ีประชมุได้แจ้งตอ่ที่ประชมุถึงการสง่เสริมการก ากับดแูลกิจการท่ีดี และเป็นการปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่าง
เท่าเทียมกัน โดยก่อนการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นของบ ริษัทฯ เสนอวาระการประชุม
ส าหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น และเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับการพิจารณาคดัเลอืกเป็นกรรมการบริษัทตามหลกัเกณฑ์ที่บริษัทฯ 
ก าหนด  โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายในวนัที่ 31 ธันวาคม 2556  แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการ
ประชมุและบคุคลเพื่อรับการพิจารณาคดัเลอืกเป็นกรรมการบริษัทฯ  
 ประธานขอให้คณุวรวรรต ศรีสอ้าน กรรมการผู้จดัการใหญ่ ชีแ้จงวิธีปฏิบตัิในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้กบัผู้
ถือหุ้นได้ทราบ 
 คณุวรวรรต ศรีสอ้าน กรรมการผู้จดัการใหญ่  ชีแ้จงขัน้ตอนของการประชมุ ทัง้ในสว่นของการลงลงคะแนนเสยีง การ
นบัคะแนนเสยีงและสทิธิของทา่นผู้ ถือหุ้นในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

 การประชมุและการลงคะแนนเสยีงจะด าเนินไปโดยเรียงล าดบัวาระการประชมุตามที่ปรากฏในหนงัสอืเชิญ
ประชมุรวมทัง้สิน้ 9 วาระ 

 วิธีปฏิบตัิในการลงคะแนนเสยีงแตล่ะวาระให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะทกุทา่นท่ีเข้าร่วมประชมุทราบ หากใน
วาระใดที่ไมม่ีผู้ ไมเ่ห็นด้วยหรือประสงค์งดออกเสยีง บริษัทฯ จะขอสรุปวาระนัน้ ๆ วา่ ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นมีมติเป็น
เอกฉนัท์อนมุตัิ แตถ้่ามีผู้ ถือหุ้นทา่นใดไมเ่ห็นด้วยหรือประสงค์จะงดออกเสยีง ขอให้ทา่นผู้ ถือหุ้นกาเคร่ืองหมาย  
กากบาทลงในช่องไมเ่ห็นด้วย หรือกาเคร่ืองหมายกากบาทลงในช่องงดออกเสยีงของบตัรลงคะแนนที่ได้แจกให้ 
และยกมือขึน้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ของบริษัทฯ ไปเก็บบตัรเพื่อน ามานบัคะแนน ส าหรับทา่นผู้ ถือหุ้นท่ีเห็นด้วย 
หรือไมง่ดออกเสยีงจะถือวา่อนมุตัิ ยกเว้นในวาระท่ี  2 ซึง่เป็นการรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบ
ปี 2556 จะเป็นการรับทราบวาระเทา่นัน้ ไมม่ีการออกเสยีงลงมติ  

 นอกจากนี ้ในวาระที่  5  ซึ่งพิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 
2557 ขอให้ที่ประชมุพิจารณาเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล เพื่อความโปร่งใส โดยใช้หลกัเกณฑ์การออกเสียง
ลงคะแนนเหมือนเช่นดงักลา่วข้างต้น ผู้ ถือหุ้นรายใดที่มีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในวาระใดห้ามออกเสียงลงคะแนน
ในวาระดงักลา่ว ยกเว้นในวาระแตง่ตัง้กรรมการ การลงคะแนนเสียงให้ 1 หุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงได้ 1 คะแนน
เสยีง ทัง้นีผู้้ ถือหุ้นไมส่ามารถท าการแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

 ผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์หรือมีความจ าเป็นต้องกลบัก่อนการประชุมครัง้นีส้ิน้สดุ ให้ผู้ ถือหุ้นแจ้งช่ือให้เจ้าหน้าที่
ลงทะเบียนด้านหน้ารับทราบ  เพื่อเจ้าหน้าที่ได้ด าเนินการปรับข้อมูลจ านวนหุ้นและจ านวนผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วม
ประชมุในวาระสว่นท่ีเหลอืให้ถกูต้องตอ่ไป 

 ส าหรับการนบัคะแนนเสยีงในท่ีประชมุ จะนบัตามวาระการประชุมทีละวาระ ตามใบลงคะแนนที่ท่านได้สง่มอบ
ให้กบัเจ้าหน้าที่ เพื่อน าไปประมวลผลรวมกบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นที่มอบฉนัทะตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ 
ข. หรือ แบบ ค. ซึง่ผู้ รับมอบฉนัทะดงักลา่วได้น าสง่ให้กบัเจ้าหน้าที่บนัทึกคะแนนไว้แล้ว โดยจะน าคะแนนเสียง
ของทา่นผู้ ถือหุ้นท่ีไมเ่ห็นด้วยและท่ีงดออกเสยีงหกัออกจากคะแนนเสยีงทัง้หมดของที่ประชุมในแต่ละวาระ และ
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เพื่อไม่ให้ที่ประชุมต้องรอผลการลงคะแนนของวาระการประชุมที่ท าการพิจารณา จึงจะขอด าเนินการเพื่อ
พิจารณาในวาระการประชุมถัดไป เมื่อพิจารณาในวาระการประชุมถดัไปเสร็จแล้ว จะย้อนกลบัมาแจ้งผลของ
การลงคะแนนของวาระการประชมุก่อนหน้านี ้  

 ส าหรับท่านผู้ ถือหุ้นท่านใดที่มาภายหลงัการประชุมเร่ิมขึน้แล้ว  ท่านยงัคงมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออก
เสยีงลงคะแนนของทา่นได้นบัตัง้แตร่ะเบียบวาระท่ีทา่นได้เข้าร่วมประชมุนัน้ๆ เป็นต้นไป 
 

ประธานเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาระเบียบวาระการประชมุ ดงันี ้
 
วาระที่ 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี ครัง้ที่ 34/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 23 

เมษายน 2556 
 ประธานที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ที่ 34/2556 ซึ่ง
ประชมุเมื่อวนัองัคารท่ี 23 เมษายน 2556 และได้มีการจดัท ารายงานการประชมุสง่ให้ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ
ไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด พร้อมทัง้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท 
(www.univentures.co.th) แล้ว โดยมีรายละเอียดตามส าเนาการประชมุปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ที่ได้จดัสง่ให้ผู้
ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนงัสอืบอกกลา่วเรียกประชมุในครัง้นีแ้ล้ว ซึง่คณะกรรมการเห็นวา่รายงานการประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้นประจ าปีครัง้ที่ 34/2556 ได้บนัทกึไว้ถกูต้องแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการ
ประชมุดงักลา่ว  

  
 ประธานได้แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่วาระนีต้้องการเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสยีง
ลงคะแนน และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความเห็นและซกัถามค าถามเก่ียวกบัวาระนี ้

  
  ไมม่ีผู้ ถือหุ้นคนใดทกัท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชมุเป็นอยา่งอื่น 
 
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีครัง้ที่ 34/2556 ซึง่ประชมุเมื่อวนัองัคารท่ี 
23 เมษายน2556 ตามที่เสนอ ด้วยเสยีงข้างมาก ดงันี ้

เห็นด้วย 472 ราย จ านวน 1,364,766,247 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.99985 
ไมเ่ห็นด้วย    0 ราย จ านวน                    0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ   0.00000 
งดออกเสยีง    1 ราย จ านวน              2,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ   0.00015 

จากจ านวนเสยีงทัง้หมด  1,364,768,247 เสยีง ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2556 
 
  ประธานท่ีประชมุ ได้มอบหมายให้คณุวรวรรต ศรีสอ้าน กรรมการผู้จดัการใหญ่ รายงานผลการด าเนินงานของ
บริษัทฯในรอบปี 2556 ที่ผา่นมา ตามรายละเอยีดในรายงานประจ าปี 2556 ในรูปของแผน่ CD-Rom ซึง่ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้น
พร้อมกบัหนงัสอืบอกกลา่วเรียกประชมุครัง้นี ้ 

 คณุวรวรรต ศรีสอ้าน กรรมการผู้จดัการใหญ่ได้รายงานให้ที่ประชมุทราบถงึ ฐานะทางการเงินรวมของบริษัทฯ ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  เปรียบเทียบกบัวนัเดยีวกนัในปี 2555 ส าหรับสนิทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีทรัพย์สนิ
รวมทัง้สิน้  20,861 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 702 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.5 บริษัทฯ มีหนีส้นิรวม 11,553 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีที่
ผา่นมา 1,393 ล้านบาท หรือเพิม่ขึน้ร้อยละ  13.7   สง่ผลให้อตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุเพิ่มขึน้จาก 1.13 เทา่ในปีก่อนมาอยู่ที ่1.24
เทา่ โดยสนิทรัพย์รวมและหนีส้นิรวมที่เพิ่มขึน้ สว่นใหญ่เป็นผลมาจากโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัทฯท่ีเพิ่มขึน้  
อยา่งไรก็ดี บริษัทฯมีนโยบายทางการเงินควบคมุดแูลอตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมคือไมเ่กิน 1.5 เทา่  สว่น
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ของผู้ ถือหุ้นรวมบริษัทอยูท่ี่ 6,855 ล้านบาท ลดลง 288 ล้านบาท หรือร้อยละ 4 และมลูคา่ตามบญัชีตอ่หุ้น 4.87 บาทตอ่หุ้น 
ลดลงจากปี 2555 ที่ 5.21 บาทตอ่หุ้น 
      ในปี 2556 บริษัทฯมีรายได้จากการขาย บริการและให้เช่ารวม 6,083.4 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนร้อยละ 38 เมื่อ
หกัต้นทนุขาย บริการและให้เช่า 4,823.7 ล้านบาท ท าให้บริษัทฯมีก าไรขัน้ต้น 1,259.7 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 37 หรือมี
อตัราก าไรขัน้ต้นตอ่รายได้เทา่กบัร้อยละ 21 ซึง่ใกล้เคียงกบัปี 2555  ส าหรับคา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร ต้นทนุทาง
การเงินและภาษีในปี 2556 เทา่กบั 1,430.8 ล้านบาท  ส าหรับก าไรส าหรับปี  2556  มีก าไรเบ็ดเสร็จรวมทัง้สิน้ 6.7 ล้านบาท 
ซึง่ลดลงจากปีก่อน 394.7 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 98 

 สว่นของก าไรท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทฯปี 2556  มีก าไรเทา่กบั 175.3 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 74.1 ล้านบาท 
หรือ ร้อยละ 29 โดยคิดเป็นก าไรตอ่หุ้น 0.092 บาท ลดลงจากปีกอ่น 0.22 บาทตอ่หุ้น หรือร้อยละ 71 โดยสาเหตขุองการลดลง
ของก าไรสทุธิในปี 2556 เป็นผลสว่นใหญ่มาจากการรับรู้ผลก าไรทางบญัชีจากการให้เช่าตามสญัญาเชา่การเงิน 169 ล้านบาท
ในปี 2555 ซึง่ถือเป็นรายการท่ีเกิดขึน้เฉพาะในปี 2555 เทา่นัน้ 

 สว่นของก าไรสทุธิที่เป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทฯจากการด าเนินงานปกติ เพิ่มขึน้จาก 80 ล้านบาท ในปี 2555 เป็น 175 
ล้านบาทในปี 2556 หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 119 
ทัง้นี ้โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ จ าแนกตามประเภทธุรกิจ ดงันี ้

- ธุรกิจขายและให้เชา่อสงัหาริมทรัพย์ในปี 2556 มีรายได้รวม 4,946 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 1,564 ล้าน
บาท หรือร้อยละ 46 โดยมาจากธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์เพือ่ขาย 3,745 ล้านบาท และมาจากธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพย์เพื่อเชา่ 1,201 ล้านบาท โดยรายได้จากธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์เพื่อขายในสว่นของโครงการแนว
สงูเทา่กบั 3,183 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 83 และมีรายได้จากธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์เพื่อขายในสว่นของ
โครงการแนวราบเทา่กบั 562 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 17    

- ส าหรับธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์เพื่อเช่า รายได้มาจากอาคารกลุม่แผน่ดินทอง จ านวน 947 ล้านบาท  คิดเป็นร้อย
ละ 79 และมาจากอาคารปาร์คเวนเจอร์ อีโคเพลก็ซ์จ านวน  254 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 21 โดย ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2556  บริษัทฯมีผู้ เช่าท่ีเซ็นสญัญาเชา่และจา่ยเงินมดัจ าแล้ว ร้อยละ 99 ของพืน้ท่ีเชา่ทัง้หมด โดย
ปัจจบุนับริษัทฯ มอีตัราการเช่าพืน้ท่ีอาคารเต็ม  100 % และสามารถท าคา่เชา่สงูสดุถงึ 1,000 บาทตอ่ตาราง
เมตร 

- ธุรกิจผงสงักะสอ๊ีอกไซด์ มีรายได้จากการขายรวม  1,057  ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 95 ล้านบาท หรือร้อยละ 
10 โดยมีปริมาณยอดขายอยูท่ี่ 16,727 ตนั เพิ่มขึน้จากปีก่อนร้อยละ 14 โดยราคาสงักะสเีฉลีย่ในปี 2556  
เทา่กบั 1,906 USD/ตนั ลดลงจากปีก่อน ที ่1,948 USD/ตนั หรือร้อยละ 2 และบริษัทได้ใช้อตัราก าลงัการผลติ
เต็มที่ท่ีระดบั 18,000 ตนั/ปี สง่ผลให้บริษัทมีสดัสว่นยอดขายในตลาดตา่งประเทศที่เพิม่ขึน้มาอยูท่ี่ 169 ล้าน
บาท สงูขึน้จากปีก่อนที่ 110 ล้านบาทหรือร้อยละ 54 ทัง้นี ้บริษัทได้มุง่เน้นการวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ์ใหมท่ี่
เป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม ซึง่ผลติภณัฑ์ใหมน่ีจ้ะชว่ยให้เพิ่มรายได้ให้กบับริษัทอีกหนึง่ช่องทาง 

คณุวรวรรต ศรีสอ้าน กรรมการผู้จดัการใหญ่ได้รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทยอ่ยให้ที่ประชมุทราบดงันี ้ 
 
บริษัท แกรนด์ ยนิูตี ้ดิเวลลอ็ปเมนท์ จ ากดั  
ในปี 2556 บริษัทแกรนด์ ยนูิตี ้ดเิวลลอ็ปเมนท์ จ ากดั (GUD) ได้โอนห้องชดุให้แก่ลกูค้า 4 โครงการ ได้แก่ 

 โครงการ ย ู ดีไลท์ 2 @ บางช่ือ สเตชัน่ มีจ านวนรวม 645 ยนูติ มลูคา่โครงการ 1,005 ล้านบาท มีการโอน
หมดแล้ว 100%  

 โครงการ ย ูดีไลท์ 3 ประชาซื่น บางซื่อ มีจ านวนรวม 745 ยนูิต มลูคา่โครงการ 1,575 ล้านบาท   
 โครงการ ย ูดีไลท์ เรสซิเด้นท์ พฒันาการ-ทองหลอ่ มีจ านวนรวม 676 ยนูิต มลูคา่โครงการ 1,719 ล้านบาท     
 โครงการ คอนโด ย ู@ หวัหมาก สเตชัน่ มีจ านวนรวม 408 ยนูิต มลูคา่โครงการ 675 ล้านบาท  
 นอกจากนี ้ทางบริษัท แกรนด์ ยนูิตี ้ดิเวลลอ็ปเมนท์ จ ากดั ได้เปิดโครงการคอนโดมเินียมใหมใ่นปี 2556 จ านวน 

3 โครงการ มมีลูคา่รวม 3,543 ล้านบาท ประกอบด้วยโครงการ 
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 โครงการย ู ดีไลท์@ หวัหมาก สเตชัน่ เปิดการขายตัง้แตช่่วงไตรมาสที่ 1 มีจ านวนรวม 408 ยนูติ มลูคา่รวม
โครงการ 1,852 ล้านบาท 

 โครงการคอนโด ย ูวิภาวดี-ลาดพร้าว เปิดขายชว่งไตรมาสที่ 3 มจี านวนรวม 362 ยนูิต มลูคา่รวมโครงการ 911 
ล้านบาท 

 โครงการคอนโด ย ูแคมปัส รังสติ-เมืองเอก เปิดขายช่วงไตรมาสที่ 4 มีจ านวนรวม 448 ยนูิต มลูคา่รวมโครงการ 
780 ล้านบาท 

 
บริษัท เลิศรัฐการ จ ากัด 

ในปี 2556 บริษัท เลศิรัฐการ จ ากดั (LRK) มีรายได้จากอาคารปาร์คเวนเชอร์ 254 ล้านบาท โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2556  บริษัทมีผู้ เช่าทีเ่ซ็นสญัญาเชา่และจา่ยเงินมดัจ าแล้ว ร้อยละ 99 ของพืน้ท่ีเช่าทัง้หมด โดยปัจจบุนับริษัทมีอตัราการเช่า
พืน้ท่ีเต็มร้อยละ 100  และสามารถท าคา่เชา่สงูสดุถึง 1,000 บาทตอ่ตารางเมตร 

 ทัง้นีจ้ากความมุ่งมัน่และทุ่มเทในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมและการประหยดัพลงังาน สง่ผลให้บริษัทได้รับรางวลัดีเด่น 2 
รางวลั ด้านอนุรักษ์พลงังาน ประเภทอาคารสร้างสรรค์เพื่อการอนรัุกษ์พลงังานอาคารเขียว และ อาคารสร้างสรรค์เพื่อการ
อนรัุกษ์พลงังานอาคารใหม่ (Thailand Energy Awards 2013) และรางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1 จากการประกวดผลงานด้าน
การอนรัุกษ์พลงังานและพลงังานทดแทนระดบัภมูิภาคอาเซยีน (ASEAN Energy Awards 2013) ท าให้บริษัทได้รับการยอมรับ
ทัง้ในด้านการพฒันาอาคาร บริหารจดัการอาคาร และด าเนินการประหยดัพลงังาน เทา่เทียมอาคารส านกังานระดบัสากล 
 
บริษัท ไทย - ไลซาท จ ากดั 
  ส าหรับบริษัท ไทย-ไลซาท จ ากดั (TL) เป็นผู้ผลติและจ าหนา่ยผงสงักะสอ๊ีอกไซด์ ซึง่เป็นสว่นประกอบหลกัของของ
ผลติภณัฑ์ในอตุสาหกรรมตา่งๆ เช่น ยางรถยนต์ รองเท้า อาหารสตัว์ ผลติภณัฑ์ที่ท าจากแก้วและเซรามคิ เป็นต้น 

ในปี 2556 บริษัทมีรายได้จากสงักะสอ๊ีอกไซด์ 1,057 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีที่ผา่นมาคิดเป็นร้อยละ 10 โดยมีปริมาณ
ยอดขายที่ 16,727 ตนั เพิ่มขึน้จากปีก่อนร้อยละ 14 โดยบริษัทได้ใช้อตัราก าลงัการผลติเต็มที่ท่ีระดบั 18,000 ตนั/ปี ทัง้นีร้าคา
สงักะสเีฉลีย่ในปี 2556 เทา่กบั 1,906 USD/ตนั ลดลงจากปีก่อน ที่ 1,948 USD/ตนั หรือร้อยละ 2  

ทัง้นีบ้ริษัทมีสดัสว่นยอดขายในตลาดตา่งประเทศที่เพิ่มขึน้มาอยูท่ี ่ 169 ล้านบาท สงูขึน้จากปีก่อนที่ 110 ล้านบาทหรือ
ร้อยละ 54 และบริษัทได้มุง่เน้นการวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ์ใหมท่ี่เป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม ซึง่ผลติภณัฑ์ใหมน่ีจ้ะช่วยให้เพิ่ม
รายได้ให้กบับริษัทอีกหนึง่ช่องทาง  

 
บริษัท แผ่นดนิทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน)  

บริษัท แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) (GOLD) ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยที่ บริษัท ยนูิเวนเจอร์ จ ากดั 
(มหาชน) ถือหุ้นอยูใ่นสดัสว่นร้อยละ 58.98 สามารถพิจารณาตามประเภทธุรกิจได้ดงันี ้ 

1. โครงการอาคารสูงเชิงพาณิชย์  
ซึง่ในปี 2556 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจอาคารสงูเชิงพาณิชย์ ประมาณ 921 ล้านบาท ซึง่ประกอบด้วย 
  อาคารส านกังาน  ได้แก่ อาคารสาทร แสควร์ อาคารโกลเด้นแลนด์ บิวดิง้ และ โครงการ เอฟวายไอ เซ็นเตอร์   
 โรงแรม และ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์  ได้แก่ โรงแรม ดบับลวิ แบงคอก โครงการ เมย์แฟร์ แมริออท โครงการ ดิ 

แอสคอท สาทร แบงคอก และโครงการ สกาย วิลลา่ส์  
2. โครงการที่อยู่อาศัยแนวราบ  

ในปี 2556 บริษัทมีรายได้จากโครงการท่ีอยูอ่าศยัแนวราบ ประมาณ 622 ล้านบาท ซึง่มาจาก 
 โครงการโกลเด้น เฮอริเทจ  
 โครงการโกลเด้น เลเจนด์   
 โครงการโกลเด้น นครา 
  โครงการ แกรนด์ โมนาโค   
  โครงการ โกลเด้น อเวนิว แจ้งวฒันะ-ติวานนท์  
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ทัง้นีเ้มื่อรวมกบัรายได้อื่นๆ แล้ว บริษัท แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) มีผลประกอบการในปี 
2556 เป็นรายได้รวม 1,594 ล้านบาท   

จากนัน้คณุวรวรรต ศรีสอ้าน กรรมการผู้จดัการใหญ่ ได้รายงานให้ที่ประชมุทราบถึงผลการประเมินและการจดัอนัดบัของ
บริษัทฯ ในปี 2556 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

- การจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือองค์กร โดยบริษัท ทริสเรตติง้ จ ากดั บริษัทฯ ได้ระดบั ”BBB” /Stable 
เช่นเดียวกบัปีก่อน 

- การก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียน บริษัทได้รับคะแนนร้อยละ 90 สงูกวา่ ปีก่อนที่ได้รับคะแนน
ร้อยละ 87 และสงูกวา่คา่เฉลีย่ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์โดยรวมที่คะแนนเฉลีย่อยูท่ี่ 78 

- การจดัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี บริษัทได้คะแนนการประเมินร้อยละ 100 เป็นปีที่ 3 ตอ่เนื่องจาก ปี 
2556  

 ประธานท่ีประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซึง่ต้องการสอบถามในวาระนี ้และมีค าถามและค าตอบโดยสรุป ดงัตอ่ไปนี  ้
 
 คุณสุวิทย์ เลาหะพลวัฒนา ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามถึงมลูคา่การลงทนุของอาคารปาร์คเวนเจอร์อีโคเพล็กซ์ 
ซึง่หากดจูากรายงานการประชมุในการประชมุคราวที่ผา่นมา ทา่นประธานได้ตอบว่าประมาณ 5,000 ล้านบาท สว่นพืน้ที่สว่น
โรงแรมทัง้หมด 25,165 ตารางเมตรเป็นรายได้ของบริษัทฯ แต่ละปีหรือไม่ รายได้ค่าเช่าพืน้ที่ส่วนส านกังานเป็นของบริษัท
หรือไม ่และสอบถามถึงรายได้ และก าไรสทุธิที่บริษัทฯได้รับของอาคารปาร์คเวนเจอร์ อีโคเพลก็ซ์ ตลอดจนพืน้ท่ีในสว่นโรงแรม
ที่ได้ให้บริษัท ทีซีซี ลกัซ์ซูรี โฮเทลล์ แอนด์ รีสอร์ท เช่า 
 คุณวรวรรต ศรีสอ้าน กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชีแ้จงวา่  มลูคา่การลงทนุของอาคารปาร์คเวนเจอร์ อีโคเพลก็ซ์ 
ประมาณ 5,000 ล้านบาท (เป็นเงินลงทนุสว่นของบริษัทประมาณ 3,000 ล้านบาท และของผู้ เชา่สว่นโรงแรมประมาณ 2,000 
ล้านบาท) รายได้สว่นหนึง่เกิดจากการให้บริษัท ทีซีซี ลกัซ์ซูรีโฮเทลล์ แอนด์ รีสอร์ท จ ากดั เช่าซึง่อาคารปาร์คเวนเจอร์ อีโค
เพลก็ซ์ แบง่ยอ่ยเป็นพืน้ท่ีส านกังาน ซึง่ปัจจบุนัปลอ่ยให้เช่าร้อยละ 100 คา่เช่าเฉลีย่ประมาณ 845 บาทตอ่ตารางเมตร ทัง้นี ้มี
ผู้ เช่าบางรายที่เข้ามาในช่วงท้ายๆ ท าให้ท ารายได้จากการเช่าสงูถงึ 1,000 บาทตอ่ตารางเมตร 
 คุณสุวทิย์ เลาหะพลวัฒนาผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมวา่จากการลงทนุสทุธิ 5,000 ล้านบาท บริษัทฯมี
ก าไรสทุธิจากการลงทนุเทา่ไร ความคุ้มคา่ในการลงทนุในโครงการดงักลา่วเป็นอยา่งไร 
 คุณปณต สิริวัฒนภกัดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงวา่โครงการนีเ้ป็นโครงการพฒันาที่สดัสว่นการจดัสรรพืน้ที่ของ
โครงการได้ถกูก าหนดไว้ตัง้แต่เร่ิมโครงการ โดยก าหนดให้สร้างเป็นอาคารระดบัห้าดาว มีโรงแรมที่มี  Chain ระดบันานาชาติ
เข้ามาบริหาร ผลตอบแทนของโครงการเป็นไปตามที่คณะกรรมการอนุมตัิ และอยู่ในกรอบที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมัติ และ
ผลตอบแทนที่ได้รับยงัอยู่ในเกณฑ์ที่กรรมการไม่มีความกงัวลแต่อย่างใด โดยโครงการนีเ้ป็นการสร้างช่ือให้กบับริษัทฯในการ
เข้ามาเป็นบริษัทพฒันาอสงัหาริมทรัพย์อยา่งเต็มรูปแบบ โดยคณุปณต สริิวฒันภกัดี ขอให้คณุสิทธิชยั เสรีพฒันะพล ได้ชีแ้จง
ถึงฐานะการเงินของ อาคารปาร์คเวนเจอร์ อีโคเพลก็ซ์ เพิ่มเติม 
 คุณสิทธิชัย เสรีพัฒนะพล ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายการเงินและบญัชีได้ชีแ้จงถึงฐานะการเงินของบริษัท เลศิ
รัฐการ จ ากดั ซึง่มีรายได้ทัง้สิน้  357 ล้านบาท ต้นทนุอยูท่ี่ 200 ล้านบาท ก าไรขัน้ต้น 157 ล้านบาท คา่ใช้จ่ายอื่นๆ ด้าน
การตลาดและด้านการบริหารทัง้หมด 48 ล้านบาท ต้นทนุดอกเบีย้ 87 ล้านบาท ซึง่ทัง้หมดท าให้บริษัท เลศิรัฐการ จ ากดั มี
ก าไรในปี 2556 ทัง้หมด 21 ล้านบาท 
 คุณวิภา สุวณิชย์ (อาสาพทิักษ์สิทธิผู้ถอืหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) สอบถามถงึ
จดุคุ้มทนุในการสร้างอาคารปาร์คเวนเจอร์ อีโคเพลก็ซ์ เนื่องจากบริษัทมีก าไร 21 ล้านตอ่ปี แตล่งทนุ 5,000 ล้านบาท 
 คุณนรรัตน์ ลิ่มนรรัตน์  กรรมการอิสระและประธานกรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล ชีแ้จงวา่มลูคา่การลงทนุของ
อาคาร   ปาร์คเวนเจอร์ อีโคเพลก็ซ์ประมาณ 5,000 ล้านบาท เป็นต้นทนุในสว่นโรงแรมประมาณ 1,400 ล้านบาท เพื่อเป็นการ
ลดการกู้ เงินในสว่นนีท้างบริษัทฯ จึงให้บริษัท ทซีีซี ลกัซ์ซูรีโฮเทลล์ แอนด์ รีสอร์ท จ ากดัเช่าพืน้ท่ี สว่นอีกประมาณ 3,600 ล้าน
บาทเป็นสว่นตวัตกึปาร์คเวนเจอร์ สว่นค าถามเร่ืองวา่การลงทนุสร้างอาคารนีคุ้้มทนุหรือไมน่ัน้ อาคารมีรายได้ทัง้สิน้ 357 ล้าน
บาท ที่เหลอืก าไร 21 ล้านบาทเพราะต้องหกัคา่เสือ่มราคาซึง่เป็นคา่ใช้จา่ยหลกัของอาคาร และมิใชเ่งินท่ีต้องจา่ยไปจริงๆ โดย
ก าไรก่อนหกัคา่เสือ่มราคาอยูท่ี่ประมาณ 200 ล้านบาท ที่เป็นกระแสเงินสดที่ได้ตอ่ปี  
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 คุณสุวทิย์ เลาหะพลวัฒนา(ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง) แสดงความเห็นเพิม่เตมิวา่  รายได้ของบริษัทจากสว่นของ
โรงแรมที่ให้ บริษัท ทีซีซี ลกัซ์ซูรีโฮเทลล์ แอนด์ รีสอร์ท จ ากดั เช่าไปในราคา 1,300 ล้านบาท หรือตารางเมตรละ 53,000 บาท 
นัน้เป็นการจา่ยเพียงครัง้เดียวตลอด 30 ปี ยงัไมร่วมถึงคา่สว่นกลางและคา่ใช้จา่ยอื่นๆอกี ซึง่นา่จะเป็นการประเมินราคาคา่เช่า
ที่ต ่าไป 
 คุณปณต สิริวัฒนภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงว่า การปล่อยพืน้ที่ให้เช่าแก่ บริษัท ทีซีซี ลกัซ์ซูรีโฮเทลล์ 
แอนด์ รีสอร์ท จ ากดั อยูภ่ายใต้เง่ือนไขที่จะต้องพฒันาให้เป็นโรงแรมห้าดาว ดงันัน้การท่ีบริษัทฯให้ บริษัท ทีซีซี ลกัซ์ซูรีโฮเทลล์ 
แอนด์ รีสอร์ท จ ากัด เช่าจึงเป็นการลดความเสี่ยงให้กบับริษัทฯสว่นพืน้ที่สว่นกลางและค่าใช้จ่ายต่างๆของโรงแรมจะเป็นไป
ตามสดัสว่นของการใช้สอย 
 คุณสิทธิชัย เสรีพัฒนะพล ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายการเงินและบญัชี ชีแ้จงเพิ่มเตมิวา่ ในปีที่ผา่นมา
บริษัทมีกระแสเงินสดรับของโครงการอาคารปาร์คเวนเจอร์ อีโคเพลก็ซ์ รวม 178 ล้านบาท และมีทิศทางทีจ่ะได้รับเพิม่ขึน้
เร่ือยๆ โครงการนีรั้บเงินกู้จากธนาคาร 1,650 ล้านบาท ถ้าเทียบสดัสว่นการลงทนุกบัผลตอบแทนท่ีได้รับ คาดวา่ภายใน
ระยะเวลา 10 ปี จะสามารถคืนทนุได้ และ IRR ของโครงการไมต่ า่กวา่ร้อยละ 10  
 คุณบุษกร งามพสุธาดล (ผู้ถอืหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง) สอบถามวา่ คา่เชา่พืน้ท่ีสว่นโรงแรมที่ให้บริษัท ทซีีซี 
ลกัซ์ซูรีโฮเทลล์ แอนด์ รีสอร์ท จ ากดั เชา่เป็นราคาที่สมเหตสุมผลหรือไม ่ มีผลประโยชน์ทบัซ้อนหรือไม ่ และได้มีการ
เปรียบเทียบราคากบับริษัทอื่นๆที่เสนอหรือไม่ 
 คุณปณต สิริวัฒนภกัดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงวา่ ราคา 53,000 บาทตอ่ตารางเมตร ที่ได้ปลอ่ยให้บริษัท ที
ซีซี ลกัซ์ซูรีโฮเทลล์ แอนด์ รีสอร์ท จ ากดั เป็นตวัเลขที่มีก าไรของบริษัทฯ จากการพฒันาและเป็นราคาที่ผา่นคณะกรรมการการ
ตรวจสอบในประเด็นเร่ืองรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และเป็นผลตอบแทนที่มองเห็นถึงความคุ้มทนุของโครงการในภาพรวม และได้
มีการเปรียบเทียบราคาแล้วแตบ่ริษัท ทีซีซี ลกัซ์ซูรีโฮเทลล์ แอนด์ รีสอร์ท จ ากดัให้ราคาที่เหมาะสมกวา่ โดยมีเง่ือนไขทีจ่ะต้อง
พฒันาให้เป็นโรงแรมห้าดาว และ ส านกังานให้เช่าเกรดเอ ทัง้นีร้าคาที่ปลอ่ยเชา่เป็นระยะเวลา 30 ปี ให้กบั บริษัท ทีซีซี ลกัซ์ซูรี
โฮเทลล์ แอนด์ รีสอร์ท จ ากดั เป็นการปลอ่ยเชา่ในราคาทีเ่ป็นก าไรและอยูใ่นกรอบของการลงทนุท่ีได้เสนอให้กบัผู้ ถือหุ้นโดย
ผา่นการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยผา่นขัน้ตอนตา่งๆในประเด็นเร่ืองรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
 คุณสุวทิย์ เลาหะพลวัฒนา(ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง) แสดงความเห็นเพิ่มเติมวา่โครงการอาคารปาร์คเวนเจอร์ ไม่
นา่จะคุ้มทนุได้ใน 10 ปี 
 คุณปณต สิริวัฒนภกัดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงวา่บริษัทได้กู้ เงินจากธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
จ านวน 1,400 ล้านบาทในการลงทนุในโครงการ ซึง่ธนาคารคงไมส่ามารถให้กู้ ได้ หากไมม่ีหลกัการควบคมุการลงทนุให้เป็นไป
ตามแผนท่ีเสนอ 
 คุณนรรัตน์ ลิ่มนรรัตน์  กรรมการอิสระและประธานกรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล ชีแ้จงเพิม่เติมวา่ในปี 2555 
บริษัทมีก าไร 169 ล้านบาทจากการให้เชา่แก่บริษัท ทีซีซี ลกัซ์ซูรีโฮเทลล์ แอนด์ รีสอร์ท จ ากดั เนือ่งจากอาคารมี 2 สว่นคือสว่น
โรงแรมและส านกังาน บริษัทฯพจิารณาวา่จะด าเนินการเองทัง้หมด หรือจะลดความเสีย่งโดยการแบง่ให้ผู้อื่นเช่าไปด าเนินการ 
ซึง่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติที่จะแบ่งให้ผู้อื่นเช่าไป  
 คุณสุวทิย์ เลาหะพลวัฒนา (ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง)  สอบถามถึง โครงการ FYI Center ที่ GOLD จะพฒันา ที่
จะต้องลงทนุอีก 6,000 ล้านบาท ทางบริษัทฯ จะร่วมลงทนุกบั GOLD ในโครงการดงักลา่วด้วยหรือไม่ อยา่งไร 
 คุณธนพล ศิริธนชัย กรรมการ ชีแ้จงวา่ โครงการ FYI Center ทาง GOLD ถือหุ้นโดยตรงร้อยละ 100 จึงอยูภ่ายใต้
การจดัการของ GOLD เองทัง้สิน้ 
 ไมม่ีผู้ใดสอบถามค าถามใดๆเพิ่มเติม 
 
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2556 
 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 
 ประธานท่ีประชมุ ขอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีสิน้สดุ
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และตามข้อบงัคบั
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ของบริษัท ข้อ 38 ท่ีก าหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจดัให้มีการท างบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ณ 
วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นในการประชุมสามญัประจ าปี เพื่อพิจารณาอนมุตัิงบ
แสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2556  ซึง่ผู้สอบ
บญัชีรับอนญุาตของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา
แล้วเห็นวา่ถกูต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไป โดยมีรายละเอียดงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2556 ซึ่งได้จัดสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกับหนงัสือบอกกลา่วเรียกประชุมในครัง้นี ้
ตามเอกสารแนบ 2 
 
 ประธานได้แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่วาระนีต้้องการเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาเข้าร่วมประชมุและออกเสยีง
ลงคะแนน และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซึง่ต้องการสอบถามในวาระนี ้
 

คุณวิภา สุวณิชย์ (อาสาพทิักษ์สิทธิผู้ถอืหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)  สอบถามถึง 
งบการเงิน ในสว่นของหนีส้นิ เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินระยะเวลาไมเ่กิน 1 ปี มีหนีส้ินถึง 2,157 ล้านบาท แตม่ี
สนิทรัพย์หมนุเวียน ซึง่มีเงินสด และรายการเทียบเทา่เงินสดเพียง 497 ล้านบาท บริษัทจะมีปัญหาในการช าระหนีส้นิทัง้หมด 
ดงักลา่วหรือไม ่

คุณสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร  กรรมการบริหาร ชีแ้จงวา่ ธุรกิจหลกัของบริษัทฯ คือบริษัท แกรนด์ ยนูิตี ้ดิเวลลอปเม้นท์ 
จ ากดั ซึง่เป็นธุรกิจพฒันาอาคารชดุเพื่อขายทีม่ีการ Pre-Sale ซึง่จะได้รับเงินมดัจ าจากลกูค้าร้อยละ 10 แตจ่ะต้องมกีารกู้ เงิน
มาซือ้ท่ีดิน สร้างอาคาร และจะมีการรับรู้รายได้เมือ่มีการโอนกรรมสทิธ์ิ  รายได้จากการโอนกรรมสทิธ์ิดงักลา่วก็จะสามารถ
น ามาช าระหนี ้2,157 ล้านบาท นีไ้ด้ ซึง่เป็นปกติของธุรกิจของบริษัทฯ 

คุณวิภา สุวณิชย์  (อาสาพิทกัษ์สทิธิผู้ถอืหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) สอบถามวา่ 
ด้วยสภาพเศรษฐกิจปัจจบุนั หากธนาคารไมป่ลอ่ยสนิเช่ือให้กบัลกูค้าของบริษัท ท าให้ไมส่ามารถโอนกรรมสทิธ์ิคอนโดมิเนียม
ได้ ท าให้กระแสเงินสดของบริษัทฯไมห่มนุเวยีน จะมกีารเพิม่ทนุจากผู้ ถือหุ้นเพิม่ หรือจะมีแผนใดรองรับ หรือไม ่

 คุณเนรมติ สร้างเอี่ยม กรรมการผู้จัดการบริษัท แกรนด์ ยนิูตี ้ดิเวลล็อปเมนท์ จ ากัด ได้ชีแ้จงกบัผู้ ถือหุ้น วา่
การก่อสร้างคอนโดมเินียมของ GUD เป็นการก่อสร้างที่เร็ว หากสร้างเสร็จภายใน 1 ปีจะท าให้ต้นทนุของ GUD ต ่าลง จึงขาย
ได้ราคาถกูกวา่คูแ่ขง่  ส าหรับฺ Brand ของ GUD เองนัน้ได้รับการยอมรับจากลกูค้าเป็นอยา่งดี โดยสะท้อนจากยอดขายในทกุ
โครงการ GUD ซึง่ผู้ ถือหุ้นสามารถมัน่ใจได้วา่ เราจะมีรายรับเข้ามาภายในปีนีอ้ยา่งแนน่อน 

คุณสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการบริหารชีแ้จงวา่ ทางบริษัทได้รับการจดัล าดบัความนา่เช่ือถือ BBB ซึง่ท าให้
บริษัทสามารถออกตัว๋แลกเงินหรือออกหุ้นกู้ ได้ ซึง่ปัจจบุนับริษัทได้ออกตัว๋แลกเงินแล้วสว่นหนึง่ และบริษัทมีวงเงินหมนุเวียน
กบัธนาคารท่ีสามารถระดมทนุได้ และมีรายได้จากธุรกิจอื่นๆ ของบริษัทฯ ที่จะสร้างสภาพคลอ่งให้กบับริษัท ที่เป็นแผนส ารอง
หากกระแสเงินสดหมนุเวยีนไมเ่พียงพอ 

คุณศิริพร ศิริไพบูลย์ (ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง) ขอให้ชีแ้จงถึงเหตผุลที่ผลการด าเนินงานของบริษัทฯต า่กวา่ปีที่
ผา่นมามาก รวมถงึเหตผุลที่ต้นทนุในการบริหารจดัการ ต้นทนุทางการเงิน และต้นทนุในการขายของบริษัทฯท่ีเพิม่ขึน้ 

คุณสิทธิชัย เสรีพัฒนะพล ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายการเงินและบญัชีชีแ้จงถึงผลการด าเนินงานวา่เหตทุี่
ท าให้ผลการด าเนินงานของบริษัทต ่ากวา่ปีที่ผา่นมา รวมถึงเหตผุลที่ต้นทนุขายและคา่ใช้จา่ยในการบริหารเพิ่มขึน้ เนื่องจากใน
ปี 2556 บริษัทฯต้องน างบการเงินของ GOLD เข้ารวมกบังบการเงินของบริษัทฯ มีผลท าให้ก าไร รายได้ ต้นทนุขายและ
คา่ใช้จา่ยในการบริหารเพิ่มขึน้ รวมทัง้ในปี 2555 มกีารรับรู้ก าไรจากสญัญาเช่าระยะยาวจ านวน 169 ล้านบาท ซึง่หากไมร่วม
ก าไรจากสญัญาเช่าระยะยาวดงักลา่ว ก าไรเฉพาะของสว่นผู้ ถือหุ้นบริษัทฯ ส าหรับปี 2555 จะเป็นจ านวน 80 ล้านบาท ซึง่ท า
ให้ก าไรปีปัจจบุนัสงูกวา่ปีกอ่นร้อยละ 119  
 คุณสุวทิย์ เลาหะพลวัฒนา(ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง)  สอบถามถึง การปิดกองทนุกินรีพร็อพเพอร์ตี ้  
 คุณสิทธิชัย เสรีพัฒนะพล ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายการเงินและบญัชีชีแ้จงวา่กองทนุกินรีพร็อพเพอร์ตี ้ 
เป็นกองทนุท่ีบริษัทเข้าไปถือเกินกวา่ 5 ปีที่แล้ว โดยกองทนุมีการด าเนินการมาเร่ือยๆ และบริษัทได้มีการปิดกองทนุในปีที่แล้ว 
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เพื่อน าไปลงทนุอยา่งอื่นท่ีให้ผลตอบแทนที่ดีกวา่ โดยกองทนุไมม่ทีรัพย์สนิใดๆ เป็นการลงทนุในกองทนุ และกองทนุน าเงินไป
ลงทนุอีกที 
 คุณสุวทิย์ เลาหะพลวัฒนา(ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง)  สอบถามเพิ่มเติมเก่ียวกบั ดอกเบีย้รับท่ีบริษัทได้รับร้อยละ 9 
ตอ่ปีมาจากการให้กู้ เงินกบัใคร 

คุณสิทธิชัย เสรีพัฒนะพล ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายการเงินและบญัชีชีแ้จงวา่อตัราดอกเบีย้รับร้อยละ 9 
ตอ่ปี เป็นอตัราที่บริษัทฯให้กู้แก่บริษัทร่วมที่บริษัทฯถือหุ้นไมถ่งึร้อยละ 50 เป็นบริษัทท่ีลงทนุในธุรกิจพลงังาน 
 
ไมม่ีผู้ใดสอบถามค าถามใดๆเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชมุพจิารณา 
 
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว   มีมติอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่ง
ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตและได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทด้วยเสยีงข้างมากดงันี ้

เห็นด้วย 507 ราย จ านวน 1,365,484,482 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.99874 
ไมเ่ห็นด้วย    1 ราย จ านวน             2,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ   0.00015 
งดออกเสยีง   1 ราย จ านวน           15,213 เสยีง คิดเป็นร้อยละ   0.00111 

จากจ านวนเสยีงทัง้หมด  1,365,501,695 เสยีง ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตัิการจ่ายเงนิปันผล และจัดสรรก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย ส าหรับผลการ

ด าเนินงานสิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 
 

ประธานท่ีประชมุได้ขอให้กรรมการผู้จดัการใหญ่ เป็นผู้ด าเนินการเสนอให้ที่ประชมุพจิารณาอนมุตัิจดัสรรก าไรสทุธิ
จากผลการด าเนินการปี 2556 และการจา่ยเงินปันผล โดยประธานกรรมการได้แจ้งตอ่ที่ประชมุวา่ ตามนโยบายการจา่ยเงินปัน
ผลของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ก าหนดอตัราไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีและทนุส ารองตา่งๆ ทัง้หมดของงบ
การเงินรวม ภายใต้เง่ือนไขของแผนการลงทนุ ความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต เมื่อคณะกรรมการบริษัทฯ มี
มติเห็นชอบให้จา่ยเงินปันผลประจ าปีแล้ว จะต้องน าเสนอเพื่อขออนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น  เว้นแตเ่ป็นการจา่ยเงินปันผล
ระหวา่งกาล ให้คณะกรรมการบริษัท มีอ านาจอนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลได้แล้วให้รายงานท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นคราวตอ่ไป 
 

คณุวรวรรต ศรีสอ้าน กรรมการผู้จดัการใหญ่ รายงานให้ที่ประชมุทราบวา่จากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ สิน้รอบ
ปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษัทฯมีก าไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ จ านวน 175.36 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัท 
พิจารณาแล้วมมีติเห็นชอบ ให้เสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรสทุธิจากผลการด าเนินงานปี 2556 และ
การจา่ยเงินปันผล ดงันี ้

1. จดัสรรเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย ไมน้่อยกวา่อตัราร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิ จ านวนเงิน 12,194,662 บาท  
2. จ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 95,596,327 บาท โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผล

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีมช่ืีอปรากฏอยูใ่นสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น (Record Date) ในวนัพธุที่ 12 มีนาคม 2557 เพื่อสทิธิในการรับเงินปัน
ผลและก าหนดปิดสมดุทะเบียนในวนัพฤหสับดีที่ 13 มีนาคม 2557 และก าหนดจา่ยเงินปันผลในวนัองัคารท่ี 20 พฤษภาคม 
2557 
 

เมื่อไมม่คี าถามอื่นใด ประธานที่ประชมุจงึเสนอให้ที่ประชมุลงมติอนมุตัิการจดัสรรก าไรสทุธิจากผลการด าเนินงานปี 
2556 และการจ่ายเงินปันผล 
 
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมตอินมุตัิให้มีการจดัสรรก าไรสทุธิจากผลการด าเนินงานปี 2556 เป็นทนุส ารองตามกฎหมายไม่
น้อยกวา่อตัราร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิ จ านวนเงิน 12,194,662 บาท และการจา่ยเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท เป็น
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จ านวนเงิน  95,596,327 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีมีช่ือปรากฏอยูใ่นสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น (Record Date) ในวนัพธุที่ 12 มีนาคม 2557 
เพื่อสทิธิในการรับเงินปันผลและก าหนดปิดสมดุทะเบยีนในวนัพฤหสับดีที่ 13 มีนาคม 2557 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนั
องัคารท่ี 20 พฤษภาคม 2557 ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

เห็นด้วย 508 ราย จ านวน 1,365,501,694 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00000 
ไมเ่ห็นด้วย    0 ราย จ านวน                    0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0.00000 
งดออกเสยีง    0 ราย จ านวน                    0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0.00000 

จากจ านวนเสยีงทัง้หมด  1,365,501,694 เสยีง ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระที่ 5   พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2557 
 
 ประธานท่ีประชมุได้แจ้งตอ่ที่ประชมุวา่  เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา  71 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั 
พ.ศ. 2535 และตามข้อบงัคบัข้อ 15 ของบริษัท ก าหนดให้กรรมการออกจากต าแหนง่จ านวนหนึง่ในสามของจ านวนกรรมการท่ี
มีอยูท่ัง้หมด ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี โดยให้กรรมการท่ีอยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุเป็นผู้ออกจากต าแหนง่   
  
  ทัง้นีก้รรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่อาจได้รับเลอืกเข้ามาด ารงต าแหนง่ใหมไ่ด้ ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นใน
ครัง้นีม้ีกรรมการซึง่ครบก าหนดออกจากต าแหนง่ตามวาระ จ านวน 3 ทา่น ได้แก ่ 

1. นางสาวพจนีย์  ธนวรานิช  ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ 
2. นายปณต  สริิวฒันภกัด ี กรรมการ  
3. นายวรวรรต  ศรีสอ้าน  กรรมการ  

 
ทัง้นีบ้ริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ส าหรับการ

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 ผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัทภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการ
ที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดเสนอช่ือบคุคลเข้ารับการพิจารณาคดัเลอืกเป็นกรรมการบริษัทฯ 

 
คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือ เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณา

คา่ตอบแทนและสรรหาซึง่ไมม่ีสว่นได้เสยี ให้เสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลอืกตัง้กรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 
3 ท่าน กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลทัง้ 3 มีคุณสมบตัิ ความรู้ความสามารถที่
เหมาะสม และได้ทุม่เทตอ่การปฎิบตัิหน้าที่ให้บริษัทอยา่งดียิ่ง ซึง่ประวตัิโดยยอ่ของกรรมการปรากฏอยูใ่นเอกสารประกอบการ
ประชุมที่ได้จัดสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือบอกกลา่วเรียกประชุมในครัง้นีแ้ล้ว และถึงแม้ว่าพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน
จ ากดัจะไม่ได้ระบุให้กรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือจะต้องออกจากห้องประชุม แต่กรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือทัง้ 3 ท่าน ขอ
ออกจากห้องประชุมก่อนการพิจารณาวาระนีแ้ละขอมอบหมายให้คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการเป็น
ผู้ด าเนินการประชมุวาระนี ้

 
คุณฐาปน สิริวัฒนภกัดี รองประธานกรรมการ ด าเนินการประชมุและได้แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่วาระนีต้้องการ

เสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซึง่ต้องการสอบถามในวาระนี  ้
ทัง้นีมี้ผู้ถอืหุ้นรายย่อยที่มิได้แนะน าตัวต่อที่ประชุม ได้เสนอให้มีผู้ ถือหุ้นรายย่อยเป็นผู้สงัเกตการณ์การนบั

คะแนนเพื่อความโปร่งใส ซึง่คณุฐาปน สริิวฒันภกัดี ผู้ท าหน้าทีป่ระธานในที่ประชมุ เห็นวา่เป็นข้อเสนอแนะท่ีดี และขอรับไว้
พิจารณา 
 เมื่อไมม่ีค าถามอื่นใด ประธานท่ีประชมุเสนอให้ที่ประชมุลงมติเลอืกตัง้กรรมการที่ออกตามวาระในปี 2557 จ านวน 3 
ท่านกลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งและเพื่อความโปร่งใส ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตัง้
กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระเป็นรายบคุคล 
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ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมตใิห้เลอืกตัง้กรรมการท่ีออกตามวาระในปี 2557 จ านวน 3 ทา่น กลบัเข้าด ารงต าแหน่ง
อีกครัง้ ด้วยการลงคะแนนเป็นรายบคุคล ดงัตอ่ไปนี ้
 
1. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช 
โดยที่ประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัด้ิวยเสยีงข้างมาก  ดงันี ้  

เห็นด้วย 506 ราย จ านวน 1,365,418,760 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.99854 
ไมเ่ห็นด้วย     0 ราย จ านวน                     0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ   0.00000 
งดออกเสยีง     1 ราย จ านวน            20,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ   0.00146 

จากจ านวนเสยีงทัง้หมด  1,365,438,760 เสยีง ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 
2. นายปณต  สิริวัฒนภกัด ี
โดยที่ประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัด้ิวยเสยีงข้างมาก ดงันี ้

เห็นด้วย 505 ราย จ านวน 1,365,150,060 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.97974 
ไมเ่ห็นด้วย     1 ราย จ านวน           256,700 เสยีง คิดเป็นร้อยละ   0.01880 
งดออกเสยีง     1 ราย จ านวน             20,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ   0.00146 

จากจ านวนเสยีงทัง้หมด  1,365,426,760 เสยีง ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 
3. นายวรวรรต ศรีสอ้าน  
โดยที่ประชมุผู้ ถือหุ้นได้มมีติอนมุตัิด้วยเสยีงข้างมาก ดงันี ้

เห็นด้วย 505 ราย จ านวน 1,363,958,460 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.89239 
ไมเ่ห็นด้วย     1 ราย จ านวน        1,448,300 เสยีง คิดเป็นร้อยละ   0.10607 
งดออกเสยีง     2 ราย จ านวน            21,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ   0.00154 

จากจ านวนเสยีงทัง้หมด  1,365,427,760 เสยีง ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 ภายหลงัการลงคะแนนเสยีงในวาระดงักลา่ว คณุฐาปน สริิวฒันภกัดีได้เรียนเชิญกรรมการทัง้ 3 ทา่นกลบัเข้าห้อง
ประชมุ และคณุพจนีย์ ธนวรานิช ประธานท่ีประชมุได้กลบัมาท าหน้าที่ในต าแหนง่ประธานท่ีประชมุส าหรับวาระท่ีหลอื 
 
วาระที่ 6  พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2557 
 
 ประธานท่ีประชมุได้แจ้งตอ่ที่ประชมุวา่เพื่อให้เป็นไปมาตรา 90 ของ พรบ. บริษัทมหาชนจ ากดั มาตรา 90 ที่ห้ามมิ
ให้บริษัทจา่ยเงินหรือทรัพย์สนิอืน่ใดให้แก่กรรมการ เว้นแตจ่า่ยเป็นคา่ตอบแทนตามข้อบงัคบัของบริษัทของบริษัท และ
ข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 28 ซึง่ก าหนดให้กรรมการได้รับคา่ตอบแทนตามจ านวนท่ีที่ประชมุผู้ ถือหุ้นก าหนด  
  
 ทัง้นี ้ก่อนที่ท่ีประชมุจะด าเนินการประชมุตอ่ไป คณุฐาปน สริิวฒันภกัดี รองประธานกรรมการเห็นวา่ตามที่มีผู้ ถือหุ้น
เสนอให้มีผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยเข้าร่วมผู้สงัเกตการณ์การนบัคะแนน ดงันัน้เพื่อความโปร่งใสจึงขอเรียนเชิญตวัแทนผู้ ถือหุ้นเข้าร่วม
เป็นผู้สงัเกตการณ์การนบัคะแนน โดยมีผู้ ถือหุ้น 1 รายอาสาเข้าท าหน้าที่ดงักลา่ว 
 
 ที่ประชมุได้ด าเนินการประชมุต่อไปโดยนายวรวรรต ศรีสอ้าน กรรมการผู้จดัการใหญ่ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกบัข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ซึ่งได้พิจารณา
อยา่งรอบคอบตามนโยบาย หลกัเกณฑ์ และความเหมาะสม ดงันี ้

1. ผลประกอบการของบริษัท  
2. ขอบเขตหน้าทีค่วามรับผิดชอบของคณะกรรมการแตล่ะชดุ 
3. ประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถของกรรมการ 
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4. เปรียบเทียบกบับริษัทอื่นในอตุสาหกรรมเดียวกนั 
 
โดยเสนอให้ก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุยอ่ยประจ าปี 2557 ให้มีอตัราเทา่กบัคา่ตอบแทนกรรมการและ
กรรมการชดุยอ่ยประจ าปี 2556 ที่ผา่นมาตามรายละเอยีดดงันี ้

หมายเหตุ  *  ไมร่วมกรรมการบริหารซึง่เป็นผู้บริหารของบริษัทและบริษัทยอ่ย 
 
 นอกจากนีข้อเสนอวงเงินของคา่เบีย้ประชมุและคา่ตอบแทนรายเดือนเมื่อรวมกบัคา่ตอบแทนพิเศษ (ถ้าม)ี ไมเ่กิน 
7,000,000 บาท โดยในสว่นคา่ตอบแทนพิเศษขอให้คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจดัสรรตาม
ความเหมาะสม จากผลประกอบการของบริษัทฯ เป็นส าคญั 
  

ประธานได้แจ้งที่ประชมุทราบวา่วาระนีต้้องการคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของผู้ ถือหุ้นท่ีมาเข้าร่วมประชมุ
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนและเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซึง่ต้องการสอบถามในวาระนี ้
 

คุณวิภา สุวณิชย์ (อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถอืหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) ขอให้อธิบายถึง
ความหมายของ คา่ตอบแทนพิเศษ 

คุณพจนีย์ ธนวรานิช ชีแ้จงวา่เป็นคา่ตอบแทนท านองเดียวกบัโบนสั 
 

เมื่อไมม่คี าถามอื่นใด ประธานท่ีประชมุจงึเสนอให้ที่ประชมุลงมต ิ
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมตอินมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุยอ่ยประจ าปี 2557 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสยีง
เกินกวา่สองในสามของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนดงันี ้

เห็นด้วย  498 ราย จ านวน 1,363,360,247 เสยีง คิดเป็นร้อยละ  9.99867 
ไมเ่ห็นด้วย      2 ราย จ านวน             17,213 เสยีง คิดเป็นร้อยละ  0.00126 
งดออกเสยีง      1 ราย จ านวน              1,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ  0.00007 

จากจ านวนเสยีงทัง้หมด  1,365,378,460 เสยีง ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตัง้ และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2557 
 
 ประธานท่ีประชมุได้ขอให้ คณุสวุทิย์ จินดาสงวน ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ด าเนินการเสนอให้ที่ประชมุพจิารณา
แตง่ตัง้และก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2557 ซึง่ประธานกรรมการตรวจสอบได้แจ้งตอ่ที่ประชมุวา่เพื่อให้เป็นไป
ตามมาตรา 120 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  และตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 35  ซึง่ก าหนดให้ที่
ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัททกุปี  คณะกรรมการบริษัทโดยการ

 
หนว่ย : บาท/บคุคล 

ประธานกรรมการ กรรมการ 
คา่เบีย้
ประชมุ 

คา่ตอบแทน 
รายเดือน 

คา่เบีย้
ประชมุ 

คา่ตอบแทน
รายเดือน 

 
คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท  25,000 20,000 20,000 10,000 
คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริหาร - 25,000 -  20,000* 
คา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ  - 40,000 - 30,000 
คา่ตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและสรรหา 22,000 - 18,000 - 
คา่ตอบแทนคณะกรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล 22,000 - 18,000 - 
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เสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท เคพเีอ็มจี ภมูิไชย 
สอบบญัชี จ ากดั จ านวน 4 ทา่น ตามรายช่ือตอ่ไปนีเ้ป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯ  
และบริษัทยอ่ย จ านวน 8 บริษัท ประจ าปี 2557 

(1) นายนิรันดร์  ลลีาเมธวฒัน์    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี  2316 และ/หรือ 
(2) นางสาวนิตยา  เชษฐโชติรส  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4439 และ/หรือ 
(3) นางสาววรรณาพร  จงพีรเดชานนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4098 และ/หรือ 
(4) นางสาววิภาวรรณ  ปัทวนัวิเวก  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4795 

 
ทัง้นี ้ ผู้สอบบญัชีทัง้ 4 รายดงักลา่วมีคณุสมบตัิตามที่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์

ก าหนด และอยูใ่นสงักดัของบริษัทผู้สอบบญัชีซึง่มีช่ือเสยีงและมีความนา่เช่ือถือเป็นท่ียอมรับในมาตรฐานทัว่ไปโดยบริษัท เค
พีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั ได้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 8 บริษัท โดยไมม่คีวามสมัพนัธ์และสว่นได้เสยี
กบับริษัทฯ บริษัทยอ่ย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือ ผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด จงึมีความเป็นอิสระ
ในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 8 บริษัท ซึง่ประธานกรรมการตรวจสอบได้
กลา่วถงึประวตัิ ประสบการณ์และความสามารถของผู้สอบบญัชีทัง้ 4 ราย ให้แก่ที่ประชมุทราบ 

 
 พร้อมกนันีค้ณะกรรมการบริษัทฯ โดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
อนมุตัิคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีงบการเงินของบริษัทฯและบริษัทยอ่ย 8 บริษัท  เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 2,700,000 ล้านบาท 
(สองล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) เพิ่มขึน้จากปี 2556 จ านวน 1 แสนบาท หรือร้อยละ 3.85  ซึง่สมเหตสุมผลเมื่อเปรียบเทยีบกบั
ขอบเขตของงาน 
  
 ประธานได้แจ้งตอ่ที่ประชมุทราบวา่วาระนีต้้องการเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาเข้าร่วมประชมุและออกเสยีง
ลงคะแนน และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซึง่ต้องการซกัถามฝ่ายบริหารในวาระนี ้
 คุณวิภา สุวณิชย์  (อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถอืหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) ได้สอบถามว่า
บริษัทส านกังานสอบบญัชีปัจจบุนัตรวจสอบบญัชีของบริษัทฯ มาก่ีปีแล้ว และผู้สอบบญัชีปัจจบุนัของบริษัทตรวจสอบบญัชี
ของบริษัทฯมาก่ีปีแล้ว และเสนอให้มีการประกวดราคาในการจดัจ้างผู้สอบบญัชี รวมถึงการหมนุเวียนบริษัทผู้ตรวจสอบ
บญัชี 
 คุณพจนีย์ ธนวรานิช ประธานท่ีประชมุ ชีแ้จงวา่ ทางบริษัทฯได้มีการตรวจสอบให้มีการเสนอการประกวดราคา
ส าหรับ เร่ืองการหมนุเวียนผู้ตรวจสอบสอบบญัชี  บริษัทฯได้ปฎิบตัิตามระเบียบของส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (กลต.)มาโดยตลอด และข้อคดิเห็นดงักลา่วเป็นข้อเสนอท่ีดี 
 คุณสุวิทย์ จินดาสงวน ประธานกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงเร่ืองค่าสอบบญัชีที่เพิ่มขึน้ เนื่องจากมีปริมาณงานที่
เพิ่มขึน้หลงัจากเข้าไปถือหุ้นใหญ่ของ GOLD  ที่จะมีโครงการตา่งๆเพิ่มขึน้ และอาคารปาร์คเวนเจอร์ อีโคเพล็กซ์ ก็มีค่าเช่า
ตา่งๆที่เพิ่มขึน้ หลงัจากมีการเจรจากบับริษัทผู้สอบบญัชีแล้วก็ได้เห็นวา่ราคานีเ้ป็นราคาที่เหมาะสม 
 มีผู้ถอืหุ้นที่มิได้กล่าวแนะน าตัวต่อที่ประชุม สอบถามถึงค่าตรวจสอบบญัชีว่ารวมของ GOLD ด้วยหรือไม่ แล้ว
ท าไมคา่ใช้จ่ายจึงเพิ่มขึน้หากไมไ่ด้รวม 
 คุณสุวิทย์ จินดาสงวน ประธานกรรมการตรวจสอบชีแ้จงวา่ เนื่องจากงบการเงินท่ีท าเป็นงบรวมและ GOLD เองก็มี
โครงการท่ีเพิ่มมากขึน้ท าให้คา่ใช้จ่ายต้องเพิ่มขึน้ไปด้วย โดยคา่สอบบญัชีดงักลา่วไมร่วมกบัคา่สอบบญัชีของ GOLD 
  
 เมื่อไมม่ีค าถามอื่นใด ประธานท่ีประชมุจึงเสนอให้ที่ประชมุลงมติ 
 
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว   มีมติอนุมัติแต่งตัง้ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด โดยคุณนิรันดร์ ลีลาเมธวฒัน์  
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่ 2316 และ/หรือ คุณนิตยา เชษฐโชติรส  ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 และ/หรือ คุณ
วรรณาพร จงพีรเดชานนท์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี  4098 และ/หรือ คณุวิภาวรรณ ปัทวนัวิเวก  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 
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เลขที่ 4795 เป็นผู้สอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จ านวน 8 บริษัท ประจ าปี 2557 
โดยก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีเป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 2,700,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสยีงเสยีง
ข้างมากดงันี ้

เห็นด้วย 456 ราย จ านวน 1,364,431,013 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.96616 
ไมเ่ห็นด้วย     5 ราย จ านวน           428,870 เสยีง คิดเป็นร้อยละ   0.03142 
งดออกเสยีง     2 ราย จ านวน             33,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ   0.00242 

 จากจ านวนเสยีงทัง้หมด  1,364,892,883 เสยีง ของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระที่ 8  พิจารณาอนุมตัิให้บริษัทย่อย (บริษัท แผ่นดนิทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน)  

ขายที่ดินให้แก่บุคคลเกี่ยวโยง 
 

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนีเ้ป็นการพิจารณาอนุมตัิการเข้าท ารายการเก่ียวโยงกันของบริษัทย่อย คือ 
บริษัท แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) หรือ GOLD ขายที่ดินให้กบับคุคลที่เก่ียวโยงกนั ซึ่ง
จะต้องน าเสนอขออนมุตัิต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุและประกาศของ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและในรายการนีบ้ริษัทได้จดัให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเก่ียวกบัความ
สมเหตสุมผลของรายการและความเป็นธรรมของราคาและเง่ือนไขของรายการต่อผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตัิ  โดยบริษัท 
อเดลฟอส จ ากดั ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในวาระนี ้จะไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

 
ทัง้นีก้รรมการผู้มีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในรายการดงักลา่ว ได้แก่ คณุปณต สริิวฒันภกัดี คณุฐาปน สริิวฒันภกัดี 

คณุสทิธิชยั ชยัเกรียงไกร และคณุธนพล ศิริธนชยั  มีความประสงค์ขอออกจากห้องประชมุก่อนท่ีประชมุจะเร่ิมพิจารณาวาระ
การประชมุนี ้ แตเ่พื่อประโยชน์ในการด าเนินการประชมุ คณุธนพล ศิริธนชยั จะอยูใ่นห้องประชมุเพื่อให้ข้อมลูแก่ผู้ ถือหุ้น 
จนถึงเวลาที่ท่ีประชมุพิจารณาลงมติ 
 

ประธานในที่ประชุมได้ขอให้คุณวรวรรต ศรีสอ้าน กรรมการผู้จดัการใหญ่  เป็นผู้น าเสนอข้อมูลของวาระนี ้ โดยคุณ
วรวรรต ศรีสอ้าน ได้แถลงตอ่ที่ประชมุว่า บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) ( “GOLD”) เป็น
บริษัทย่อยของบริษัท ยนูิเวนเจอร์ จ ากดั (มหาชน) ซึ่งบริษัทฯถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 58.98 ซึ่ง  GOLD ประสงค์ที่จะขาย
ที่ดินจ านวน 35 โฉนด เนือ้ที่รวม 31ไร่ 70 ตารางวา  พร้อมสิ่งปลกูสร้างจ านวน 11 รายการ และพืน้ที่สว่นที่ปรับปรุงพฒันา
อื่นๆ ซึ่งตัง้อยู่ที่ถนนรามค าแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ให้แก่  บริษัท สิริทรัพย์พฒันา จ ากดั (“สิริ
ทรัพย์พัฒนา”) ซึง่เป็นบคุคลที่มีความเก่ียวโยงกนักบั บริษัทฯ และ GOLD ซึ่งได้มีด าเนินการประกาศขายที่ดินดงักลา่วลง
ในหนงัสอืพิมพ์และมีผู้ เสนอราคาที่ดิน 2 ราย โดยมีสริิทรัพย์พฒันาเป็นผู้ เสนอราคาสงูสดุที่ 980,000,000 บาท (เก้าร้อยแปด
สิบล้านบาทถ้วน) โดยบริษัทฯได้แต่งตัง้ให้ บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้
ความเห็นต่อผู้ ถือหุ้นถึงความเหมาะสมของราคาและเง่ือนไข การขายที่ดินดงักลา่ว  ทัง้นี ้จากการที่บริษัทได้รับหนงัสือจาก
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (กลต.) แจ้งว่ามีผู้ ถือหุ้นรายย่อยของ GOLD ได้ร้องเรียนต่อ
กลต. และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯได้มีการท าหนงัสือตอบ กลต. และยืนยนัการพิจารณาวาระในการประชุม
คราวนีว้า่คณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณารอบคอบแล้วและเห็นว่าการอนมุตัิการขายที่ดินดงักลา่วจะเป็นประโยชน์สงูสดุ
ตอ่บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้น 

 
ทัง้นีร้ายละเอยีดการเข้าท ารายการขายดงักลา่วปรากฏในสารสนเทศรายการจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์และรายการท่ีเก่ียว

โยงกนั เอกสารแนบ 6 รายละเอยีดรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระปรากฏตามเอกสารแนบ 7 ซึง่ได้จดัสง่ให้ผู้
ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืบอกกลา่วเรียกประชมุในครัง้นีแ้ล้ว 
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คุณพัชร เนตรสุวรรณ  ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จากบริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั รายงานสรุปความเห็น
ของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตอ่การเข้าท ารายการดงักลา่ว มีสาระส าคญัดงันี ้
 

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) (“GOLD”) เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ 
จ ากดั (มหาชน) ซึ่งถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 58.98 ซึ่ง  GOLD ประสงค์ที่จะขายที่ดินจ านวน 35 โฉนด เนือ้ที่รวม 31ไร่ 70 
ตารางวา  พร้อมสิ่งปลูกสร้างจ านวน 11 รายการ และพืน้ที่ส่วนที่ปรับปรุงพฒันาอื่นๆ ซึ่งตัง้อยู่ที่ถนนรามค าแหง แขวง
หวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ให้แก่ บริษัท สริิทรัพย์พฒันา จ ากดั (“สิริทรัพย์พัฒนา”) ซึง่เป็นบคุคลที่มีความเก่ียว
โยงกนักบั 
บริษัทฯ และ GOLD ซึ่งได้มีด าเนินการประกาศขายที่ดินดงักล่าวลงในหนงัสือพิมพ์และมีผู้ เสนอราคาที่ดิน 2 ราย โดยมี สิริ
ทรัพย์พฒันาเป็นผู้ เสนอราคาสงูสดุที่ 980,000,000 บาท (เก้าร้อยแปดสิบล้านบาทถ้วน) และผู้ เสนอราคาอีกรายคือบริษัท
พฒันาอสงัหาริมทรัพย์อื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ โดย GOLD ได้ลงนามในสญัญาจะซือ้จะขายกบัสิริทรัพย์พฒันา
แล้ว 

 
รายการนีม้ีขนาดรายการคิดเป็นร้อยละ 4.7 ของสนิทรัพย์รวมของบริษัท ตามงบการเงินรวมสิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 

2556 รวมรายการย้อนหลงั 6 เดือนเป็นร้อยละ 5.03 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท ตามงบการเงินรวมสิน้สุด ณ วันที่ 31 
ธนัวาคม 2556  ซึง่ไมเ่กินร้อยละ 50 ซึง่คณะกรรมการสามารถอนมุตัิได้    แตเ่นื่องจากการค านวณตามเกณฑ์รายการเก่ียวโยง
กนัได้ร้อยละ 14.48ของมลูคา่สนิทรัพย์สทุธิของบริษัท ตามงบการเงินรวมสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556  ซึ่งเกินร้อยละ 3 
จึงต้องมาขออนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯและแต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระโดยการท ารายการนีจ้ะเกิดขึน้ได้
ตอ่เมื่อได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และของ GOLD  
เหตผุลและความจ าเป็นในการเข้าท ารายการ 
- GOLD มีนโยบายที่จะลดการถือครอง และขายที่ดินที่ไมไ่ด้ใช้ประโยชน์ในการประกอบธุรกิจหลกั (Non-Core Assets) 

โดยรายได้จากการขายที่ดินดงักลา่ว 980 ล้านบาท จะจดัสรรสว่นหนึง่ในการช าระหนีใ้ห้กบัธนาคาร และอีกสว่นหนึง่ใน
การพฒันาโครงการใหม่ๆ ของ GOLD 

- การขายที่ดินท่ีไมไ่ด้ใช้ประโยชน์ในการประกอบธุรกิจหลกัออกไปจะช่วยให้ GOLD ไม่ต้องมีภาระถือครองที่ดิน มีต้นทนุ
ทางการเงินลดลง และมีสภาพคลอ่งดีขึน้ เพื่อให้บริหารงบประมาณได้อยา่งมีประสทิธิภาพและเกิดประโยชน์สงูสดุให้กบั
ผู้ ถือหุ้นซึง่รวมถึงบริษัทฯ ด้วย 

- บริษัทฯ (ตามงบการเงินรวม) สามารถรับรู้ก าไรจากการขายที่ดินของ GOLD ได้ ณ วนัท่ีโอนกรรมสทิธ์ิ สว่นท่ีเป็นของผู้
ถือหุ้นของบริษัทฯ จ านวน 223,000,000 บาท (สองร้อยยี่สบิสามล้านบาทถ้วน) หรือร้อยละ 58.98  ตามสดัสว่นการถือ
หุ้นของบริษัทฯ ใน GOLD 

- GOLD และ บริษัทฯ (ตามงบการเงินรวม) จะมีภาระหนีส้นิ ลดลงเป็นจ านวน 500 ล้านบาท สง่ผลให้มี
อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (D/E Ratio) ของบริษัทฯ ลดลงจาก 1.24 เทา่ เหลอื 1.16 เทา่ ตลอดจน
เป็นการลดภาระดอกเบีย้ของ GOLD  

- GOLD สามารถใช้สทิธิประโยชน์ทางภาษีจากผลขาดทนุสะสมในอดีตที่ยงัไมห่มดอายไุด้ 
- เป็นการลดภาระของบริษัทฯ ในการสนบัสนนุเงินลงทนุของ GOLD ในอนาคต 
- เป็นการเพิ่มโอกาสของบริษัทฯ ทีจ่ะได้รับผลตอบแทนจากการลงทนุใน GOLD ในอนาคต 

ข้อด้อยและความเสีย่งของการเข้าท ารายการ 
- GOLD เสยีโอกาสที่จะขายทีด่ินดงักลา่วในราคาที่สงูกวา่ในอนาคต 
- GOLD เสยีโอกาสที่จะพฒันาโครงการบนท่ีดินดงักลา่ว 

ข้อดีของการท ารายการกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนั 
 การท ารายการกบัสิริทรัพย์พฒันา ท าให้ GOLD สามารถขายที่ดินรามค าแหง 28 ได้มากกว่าเป็นจ านวน 30 ล้านบาท 
เมื่อเทียบกับการท ารายการกับบุคคลที่ไม่เก่ียวโยงกัน เนื่องจากสิริทรัพย์พัฒนาได้เสนอราคามากกว่าบริษัทพัฒนา
อสงัหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ (ผู้ เสนอราคาอีกรายหนึง่) ถึง 30 ล้านบาท  
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ข้อด้อยของการท ารายการกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั 
ในสว่นของข้อด้อยนัน้มีไมม่าก เช่นคา่ใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้ในการจ้างที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของ GOLD และบริษัทฯ และ

ความเสีย่งจากความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
สว่นในเร่ืองของราคาที่ทางบริษัท แอ๊ดวานซ์ แอพไพรซลั จ ากดั ได้ท าการประเมินราคา เมื่อเปรียบเทียบกบัราคาตลาด

และวิธีคิดจากต้นทนุทดแทนสทุธิคือ 836.27 ล้านบาท ราคาขายที่ดินของ GOLD อยูท่ี่ 980 ล้านบาท เมื่อหกัค่าใช้จ่ายในการ
โอนและภาษีธุรกิจเฉพาะจะเหลือ 936 ล้านบาท ซึ่งยงัคงสงูกว่าราคาประเมิน และราคาตามบญัชีอีกด้วย ดงันัน้การท า
รายการจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์และรายการท่ีเก่ียวโยงกนัในครัง้นี ้มีความสมเหตสุมผล ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเสนอให้ผู้
ถือหุ้นมีมติอนมุติการขายที่ดิน 
 

ประธานในที่ประชมุแจ้งแก่ผู้ ถือหุ้นวา่ ในวาระนีท้ี่ประชมุคณะกรรมการ โดยไมม่ีกรรมการท่ีมีสว่นได้เสยีเข้าร่วมประชมุ 
ได้พิจารณาแล้วเห็นวา่การเข้าท ารายการนีข้อง GOLD จะเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ จงึเห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติ
การขายที่ดินดงักลา่วของ GOLD โดยจ านวนหุ้นท่ีมีทัง้หมดในขณะนีค้ือ 1,364,698,283 หุ้น หกัด้วยจ านวนหุ้นของ บริษัท 
อเดลฟอส จ ากดั และผู้ ถือหุ้นอืน่ท่ีมีสว่นได้เสยี จ านวน 1,262,010,305  หุ้น จึงเหลอืจ านวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุ
ทัง้หมดและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวาระนีท้ัง้สิน้ 102,687,978 หุ้น และจะต้องได้รับจ านวนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่อง
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้ และประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซึง่
ต้องการสอบถามในวาระนีม้คี าถามและค าตอบโดยสรุปดงัตอ่ไปนี ้
 

คุณบัณฑติ อนันตมงคล (ผู้รับมอบฉันทะ) เสนอแนะวา่หากจะมีการขายสนิทรัพย์ในลกัษณะนี ้ ควรขยายระยะเวลา
ในการประกาศขายออกไปอีก และสอบถามถงึการประชมุของคณะกรรมการเก่ียวกบัเร่ืองการขายที่ดินนีใ้นปีที่ผา่นมา 

คุณอทิธิกร โกศลสุววิัฒน์(ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง)  สอบถามวา่ เพราะเหตใุดบริษัทฯจึงไมพ่ฒันาที่ดินดงักลา่วเอง 
เมื่อวตัถปุระสงค์ของบริษัททัง้สองคือการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ แตก่ลบัขายให้กบั สริิทรัพย์พฒันา  ทัง้นีข้อให้คณะกรรมการ
ก ากบัดแูลบรรษัทภิบาลดแูลในเร่ืองการเข้าท ารายการนีเ้พื่อดแูลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยด้วย 
 คุณวิภา สุวณิชย์ (อาสาพทิกัษ์สทิธิผู้ถอืหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) ได้สอบถาม
เพิ่มเติมวา่สริิทรัพย์พฒันาซึง่ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  ท าไมกรรมการกลุม่เดยีวกนัทัง้ สริิทรัพย์พฒันา บริษัทฯ
และ GOLD  นีไ้มเ่ห็นศกัยภาพของที่ดินแปลงนี ้และน ามาท าประโยชน์เช่นเดียวกบัท่ีสริิทรัพย์พฒันาท า  

คุณสุวทิย์ เลาหะพลวัฒนา (ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง)  ได้แสดงความเห็นวา่การท่ีผู้ประเมินราคาตีราคาที่ดินแปลง
เลก็ๆด้านในให้มีมลูคา่น้อยลง ซึง่ไมน่า่จะถกูต้อง เนื่องจากเป็นการขายที่ดินแปลงใหญ่ยกแปลง พร้อมทัง้เสนอแนะวา่ควรมีผู้
ประเมินราคามากกวา่ 1 บริษัท  

มีผู้ถอืหุ้นรายย่อยที่มิได้แนะน าตัวต่อที่ประชุม สอบถามวา่คา่ธรรมเนียมการโอนท่ีดิน ใครเป็นผู้ รับผิดชอบ 
คุณพจนีย์ ธนวรานิช ประธานกรรมการชีแ้จงวา่เนื่องจากผู้ขายที่ดินคือ GOLD ดงันัน้ GOLD จะต้องรับผิดชอบช าระ

คา่ธรรมเนียมการโอนท่ีดิน 
คุณอทิธิกร โกศลสุววิัฒน์(ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง)  สอบถามเพิ่มเติมวา่ บริษัทได้ตดัสนิใจอยา่งไรในการท่ีจะขาย

ที่ดินแปลงนีไ้ป  
คุณนรรัตน์ ลิ่มนรรัตน์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาลได้ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ที่ดินแปลง

นีเ้ป็นท่ีดินของ GOLD และ GOLD เป็นผู้ด าเนินกระบวนการขายเองทัง้หมด มิใช่บริษัทฯ แตเ่นื่องจากเป็นรายการเก่ียวโยงกนั 
จึงเก่ียวกบับริษัทฯ และได้สรุปประเด็นค าถามดงันี ้เพื่อให้คณุธนพล ศิริธนชยั กรรมการชีแ้จงตอ่ทีป่ระชมุ 

1.ที่ดินดงักลา่ว มีกระบวนการขายอยา่งไร  
2. ท าไม GOLD หรือทางบริษัทฯ ไมน่ าที่ดินนีพ้ฒันาด้วยตนเอง 
3.ราคาประเมินของที่ดินมคีวามเหมาะสมหรือไม ่

และคณุนรรัตน์ ลิม่นรรัตน์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล ยงัได้ชีแ้จงถึงการประชมุของ
คณะกรรมการบริษัทฯ ในประเดน็การขายที่ดินดงักลา่ววา่ได้ประชมุในเร่ืองนีก้นัถึง  4 ครัง้ ตลอดจนได้มีเรียกที่ปรึกษาในด้าน
ตา่งๆมาชีแ้จงด้วย 
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คุณธนพล ศิริธนชัย  กรรมการชีแ้จงวา่กลยทุธ์ของ GOLD คือการเป็นบริษัทพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ทัง้เพื่อการพาณิชย์ 
และการอยูอ่าศยั และภายใน 3 ปี GOLD จะต้องพลกิกลบัมามีก าไร เพื่อให้ผลตอบแทนกลบัมาที่บริษัท ยนูิเวนเจอร์ จ ากดั 
(มหาชน)  โดยทางเราได้มกีารปรับพืน้ฐานของ GOLD  และเร่ิมการด าเนินการสร้างคณุคา่ให้กบั GOLD  ทัง้นีอ้สงัหาริมทรัพย์
ของ GOLD  มีความหลากหลายแตล่ะแหลง่มศีกัยภาพและจดุเดน่ท่ีแตกตา่งกนั แตท่าง GOLD ได้มีนโยบายที่จะเจาะจงใน
ธุรกิจโดยเข้าไปพฒันา Commercial  project เช่น อาคารส านกังานและ สว่นท่ีสองคือการพฒันาที่อยูอ่าศยั  เนื่องจาก GOLD 
เห็นวา่จะเป็นการคืนก าไรให้บริษัทได้เร็ว ปัจจบุนั GOLD มีหนีส้นิประมาณ 4 พนัล้านบาท และภาระดอกเบีย้ประมาณ 250 
ล้านบาทตอ่ปี 

 
ในเร่ืองของกระบวนการขายนัน้ หลงัจากที่ได้ประชุมก าหนดกลยุทธ์แล้ว ได้ตดัสินใจที่จะเร่งกระบวนการที่จะจัดหา

เงินทนุ โดยเงินทนุสว่นหนึง่จะมาจากการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญั ซึง่สิน้อายใุนวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 
และหาก GOLD สามารถจ าหนา่ยที่ดิน Non-Core Business ของบริษัทออกไปได้ทนัเวลา จะท าให้บริษัทมีเงินทนุเพียงพอกบั
แผนธุรกิจในปีนี ้โดยการพิจารณาขายที่ดิน Non-Core Business ทาง GOLD เร่ิมด าเนินการมาตัง้แต่ปีที่แล้ว รวมถึงมีการ
ออกข่าวทางสื่อมาเป็นระยะๆ โดยกระบวนการที่ผ่านมา GOLD ได้ศึกษา รวมถึงปรึกษาหารือกับบริษัท แกรนด์ ยนูิตีฯ้ ถึง
ความเป็นไปได้ในการน าที่ดินนีไ้ปพฒันาเป็นโครงการแนวสงู บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ แต่ด้วยข้อจ ากดัในหลายๆเร่ือง เช่น ด้าน
กฎหมาย การแบง่ที่ดินเป็นภาระจ ายอม และหากเป็นโครงการตกึสงูที่เป็นอาคารขนาดใหญ่ จะต้องพฒันาเป็นคอนโดมิเนียม
กวา่ 5,000 ยนูิต ซึ่งใช้เงินลงทนุอีกประมาณ 6,000 ล้านบาท ใช้เวลาด าเนินการ 3-5 ปี อีกทัง้ในช่วงเวลานีเ้ป็นช่วงที่มีความ
เสี่ยงสงูในการขาย และการโอนกรรมสิทธ์ิของคอนโดมิเนียม ซึ่งหลงัจากท่ี GOLD ได้พิจารณาความเสี่ยง และท ารายงาน
ศกึษาความเป็นไปได้(feasibility study)ในการลงทนุแล้ว  ประกอบกบั GOLD ต้องมีภาระการหาเงินทนุ   ดงันัน้เพื่อที่ GOLD 
จะไมต้่องมีภาระหนีส้นิเพิ่มขึน้ และไมต้่องระดมทนุเพิ่มเติมจากผู้ ถือหุ้น และเพื่อให้การขายที่ดินของ GOLD ทนักบักลยทุธ์ที่
ก าหนด จึงได้มีการเจรจาทางธุรกิจกบัทางบริษัท แฮริสนั จ ากดั (มหาชน) ตัง้แตเ่ดือนตลุาคม 2556 โดยมีการขออนมุตัิให้ขาย
ที่ดินจากคณะกรรมการของ GOLD ในวนัที่ 8 พฤศจิกายน 2556 จนมีการประกาศให้สาธารณชนทราบถึงการขายที่ดิน
ดงักลา่ว เพื่อเป็นการเร่งก าหนดระยะเวลา และเป็นการให้ข้อตกลงที่ชดัเจน เนื่องจากการที่จะเสนอซือ้ได้จะต้องมีการวางมดั
จ า และมีข้อตกลงที่ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได้ ในสว่นท่ีเก่ียวกบักระบวนการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ทาง GOLD ได้ใช้ความ
ระมดัระวงัอยา่งรอบคอบ โดยได้สง่ให้กบัคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว 
 

คุณพัชร เนตรสุวรรณ ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท แคปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั ได้ชีแ้จงเพิม่เติมดงันี ้ 
- ข้อเสยีในการเก็บท่ีดินดงักลา่วไว้ จากการประเมินที่ดินดงักลา่วแล้วในการพฒันาเป็นโครงการแนวราบอาจมี

ก าไรเทา่กนั แตจ่ะใช้เวลาในการขายนานกวา่ ท าให้บริษัทมกีารคนืก าไรช้ากวา่การขายทีด่ินนีอ้อกไป   
- ในสว่นของจ านวนผู้ประเมินราคา ปัจจบุนัมีกฎวา่หากเป็นการท ากองทนุ Property Fund จะต้องมีผู้ประเมิน

ราคาอสงัหาริมทรัพย์จ านวน 2 ราย ถ้าเป็นรายการอื่นๆมิได้บงัคบัวา่จะต้องมีมากกวา่ 1 ราย แตผู่้ประเมิน
ราคาดงักลา่วจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก กลต. และท าด้วยวตัถปุระสงค์สาธารณะ  

- ในสว่นการพฒันาทีด่ินเป็น Community Mall บริษัทฯได้ศกึษาแล้วเห็นวา่ไมน่า่จะคุ้มคา่ 
- ปัจจบุนัผู้ เชา่โกดงัรายใหญ่ในท่ีดนิดงักลา่ว คือ บริษัท โอสถสภา จ ากดั 
- คา่ธรรมเนียมในการโอน ทาง GOLD เป็นผู้ออกคา่ธรรมเนียมในการโอนกรรมสทิธ์ิทัง้ 2 ราคาที่เสนอมาจึง

สามารถเปรียบเทยีบกนัได้  
- หาก GOLD มีสภาพคลอ่งที่ดขีึน้จะมีก าไร ก็จะท าให้บริษัทฯได้รับเงินปันผล และไมต้่องสนบัสนนุเงินทนุ

เพิ่มเติม 
คุณวิเศษ นุ้ยตูม  ผู้ประเมินราคาจากบริษัท แอดวานซ์ แอพไพรซลั จ ากดั ชีแ้จงว่า จากการที่บริษัทได้ประเมินราคา

ที่ดินแปลงดงักลา่วซึง่มีเนือ้ที่ประมาณ 12,470 ตารางวา ราคาประเมินจ านวน 836 ล้านบาท หรือ เฉลี่ยตารางวาละ 67,000 
บาท และชีแ้จงถึงวิธีการประเมินที่ดิน ตลอดจนราคาของที่ดินบริเวณใกล้เคียงและราคาขายที่แตกต่างจากโครงการที่ทาง
บริษัทได้ด าเนินการขายอยู ่จึงมีความเห็นวา่ราคาประเมินดงักลา่วเป็นราคาที่เหมาะสม  

คุณสุวทิย์ เลาหะพลวัฒนา(ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง)  แสดงความเห็นเพิ่มเติมวา่ 
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- ถึงแม้จะขายที่ดินดงักลา่วออกไป ท าให้อตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุของ GOLD ลดลง แตส่ดุท้าย GOLD ก็จะต้อง
กู้ เงินเพิ่มเพื่อลงทนุในโครงการ FYI Center ซึง่ต้องใช้เงินลงทนุอีก 6,000 ล้านบาทอยูด่ี  

- ตามทีค่ณุธนพล ชีแ้จงวา่หากไมม่ีการขายที่ดิน แตพ่ฒันาเป็นโครงการแนวสงูจะต้องใช้เวลา แตโ่ครงการ FYI 
Center ก็ต้องใช้เวลาหลายปีในการพฒันาเช่นกนั รวมถึงแสดงความกงัวลตอ่ผลตอบแทนโครงการ FYI 
Center 

- ตามที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระแจ้งวา่ บริษัทได้ศกึษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาที่ดินเป็น Community 
Mall แล้ว และเห็นวา่ไมน่า่จะคุ้มคา่ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระควรระบเุร่ืองดงักลา่วในรายงานของที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระด้วย 

- กรรมการมิได้กลา่วถงึข้อเสยีของการขายที่ดินบริเวณที่ดงักลา่วซึง่เป็นแนวโครงการรถไฟฟ้าสายสส้ีมผา่นใน
อนาคต  ซึง่หาก GOLD ไมข่ายทีด่ินดงักลา่ว และรอเวลาอกีสกั 3-4  ปี อาจสง่ผลดีตอ่ผู้ ถือหุ้นมากกวา่หรือไม่ 

ทัง้นี ้คุณสุวทิย์ เลาหะพลวัฒนาได้ขอให้ชีแ้จงคา่ใช้จา่ยในการจ้างที่ปรึกษาทางการเงินอิสระด้วย  
คุณธนพล ศิริธนชัย ได้ชีแ้จงวา่  FYI Center เป็นโครงการลงทนุระยะยาว และทาง GOLD ได้พิจารณาถงึความถนดั

ของบริษัทแล้ว เห็นวา่โครงการดงักลา่วจะสร้างผลตอบแทนให้กบัผู้ ถือหุ้นได้มาก และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของ GOLD 
กบั บริษัทฯ จะเป็นคนละรายกนั คา่ใช้จา่ยส าหรับท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัทฯ อยูท่ี่ประมาณ 900,000 บาท และ
คา่ใช้จา่ยส าหรับผู้ประเมินราคาประมาณ 40,000 บาท 

คุณนรรัตน์ ลิ่มนรรัตน์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล ได้สรุปวา่ในภาพรวมมีประเด็น
เก่ียวกบัท่ีดินที่ควรพิจารณา 3 ประเด็น   

ประเด็นแรกคือความเหมาะสมของราคาทรัพย์สนิ ที่ต้องอาศยัการประเมินราคาจากผู้ เช่ียวชาญ  ซึง่มลูคา่การประเมิน
ราคาทีด่ิน และสิง่ปลกูสร้าง รวม  836 ล้านบาท แตม่ีมลูคา่สิง่ปลกูสร้างจ านวน 150 ล้านบาท ซึง่ในความเป็นจริงผู้ซือ้ที่ดิน
ดงักลา่วไปพฒันาจะต้องทบุสิง่ปลกูสร้างดงักลา่วทิง้ไป  

ในประเด็นท่ีสองคือผลประโยชน์ที่จะเกิดขึน้กบับริษัทฯ  เนื่องจาก ทางบริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ใน GOLD โดยถือหุ้น
กวา่ร้อยละ 50 หาก GOLD ขาดทนุจะมีผลกระทบตอ่บริษัทด้วย โดย GOLD มีหนีส้นิท่ีเป็นเงินกู้ธนาคาร 4,100 ล้านบาท จ่าย
ดอกเบีย้ 248 ล้านบาทตอ่ปี ซึง่หากมกีารขายที่ดินนีไ้ด้ จะได้น าไปคืนเงินกู้ธนาคารซึง่ท าให้สามารถกู้ เงินจากธนาคารเพิ่ม เพื่อ
น ามาลงทนุในโครงการอื่นๆได้ ท่ีให้ผลตอบแทนที่ดีกวา่ 
  นอกจากการพิจารณาอนมุตัขิายที่ดินนีจ้ะต้องได้รับอนมุตัจิากบริษัทฯแล้ว เร่ืองนีย้งัผา่นการกลัน่กรองจากกรรมการ
GOLD กรรมการตรวจสอบ GOLD  และได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น GOLD ด้วย อยา่งไรก็ตามหลงัจากพิจารณาข้อมลู
ตา่งๆประกอบกนัแล้ว มติที่จะอนมุตัิจะขึน้อยูก่บัผู้ ถือหุ้นท่ีไมม่ีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษ  
 คุณธนพล ศิริธนชัยออกจากทีป่ระชมุผู้ ถือหุ้น 

เมื่อไมม่คี าถามอื่นใด ประธานท่ีประชมุจงึเสนอให้ที่ประชมุลงมติ 
 
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติอนุมัติให้บริษัทย่อย (บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลล็อปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) 
(“GOLD”) ขายที่ดินจ านวน 35 โฉนด เนือ้ที่รวม 31-0-70 ไร่ พร้อมสิ่งปลกูสร้างจ านวน 11 รายการ และพืน้ที่สว่นที่ปรับปรุง
พฒันาอื่นๆ ซึง่ตัง้อยูท่ี่ถนนรามค าแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ให้แก่ บริษัท สิริทรัพย์พฒันา (“สิริทรัพย์
พฒันา”) ซึง่เป็นบคุคลที่มีความเก่ียวโยงกบักนับริษัทฯ และ GOLD ในราคา 980 ล้านบาทด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่
ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 418 ราย จ านวน 101,674,156 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.01272 
ไมเ่ห็นด้วย   23 ราย จ านวน        977,822 เสยีง คิดเป็นร้อยละ   0.95223 
งดออกเสยีง     2 ราย จ านวน         36,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ   0.03506 

จากจ านวนเสยีงทัง้หมด  102,687,978  เสยีง ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  
 

ภายหลงัการลงคะแนนเสยีงในวาระดงักลา่ว คณุพจนีย์ ธนวรานิช ประธานท่ีประชมุ ได้เรียนเชิญให้คณุปณต สริิ
วฒันภกัด ีคณุฐาปน สริิวฒันภกัดี คณุสทิธิชยั ชยัเกรียงไกร และคณุธนพล ศิริธนชยั กลบัเข้าห้องประชมุ  
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วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
 
 ประธานท่ีประชมุได้สอบถามที่ประชมุวา่มีผู้ใดจะเสนอเร่ืองอื่นใด หรือมีค าถามใดๆเพิ่มเติม 

 
คุณวิภา สุวณิชย์ (อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) ได้กล่าวว่า 

เนื่องจากทาง สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้ท าโครงการเก่ียวกบัการต่อต้านการทจุริตคอรัปชัน่ ซึ่งทาง
บริษัทฯ ยงัมิได้เข้าร่วมโครงการ จึงขอสอบถามทา่นประธานวา่ บริษัทฯ คิดอยา่งไรกบัโครงการนี ้มีแนวโน้มจะเข้าร่วมโครงการ
ดงักลา่วหรือไม่ 

คุณพจนีย์ ธนวรานิช ประธานที่ประชมุชีแ้จงวา่โครงการดงักลา่วเป็นโครงการท่ีดี บริษัทฯมีนโยบายสนบัสนนุโครงการ
ดงักลา่ว โดยภายในปีนีบ้ริษัทฯ จะเข้าร่วมโครงการการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่  
 
 เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามเร่ืองใดเพิ่มเติมอีก ประธานท่ีประชมุ จึงขอปิดประชมุและกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีได้สละเวลา
มาร่วมประชมุและได้สอบถามและเสนอข้อคิดเห็นตา่งๆที่เป็นประโยชน์อยา่งยิง่ตอ่บริษัทฯ 
 
 ปิดประชุมเวลา 13.30 น 
 

 
 
 

 

ลงช่ือ             นางสาวพจนีย์ ธนวรานชิ ประธานกรรมการ 
            ( นางสาวพจนีย์ ธนวรานชิ ) /ประธานที่ประชมุ 
   
   

ลงช่ือ            นายกิตติ์ธเนศ  เธียรวฒุวิงศ์ เลขานกุารบริษัท/ 
          ( นายกิตติ์ธเนศ  เธียรวฒุวิงศ์ ) ผู้บนัทกึการประชมุ 
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