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ทะเบียนเลขที่  0107537002273 
ที่  ลบ/2011-36 

วันที่  25  มีนาคม  2554 
 

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 (ครั้งที่ 18) 

เรียน ทานผูถือหุน 

ส่ิงที่สงมาดวย 1. แบบฟอรมลงทะเบียน 

 2. สําเนารายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2554  (สําหรับวาระที่ 1) 

3. รายงานประจําป 2553  พรอมงบดุล บัญชีกําไรขาดทุน ประจําป 2553 รวมถึงนโยบายการจายเงิน   

ปนผล (สําหรับวาระที่ 2 และ 3) 

4. ขอมูลเบื้องตนของกรรมการที่ครบกําหนดตามวาระซึ่งไดรับการเสนอชื่อกลับเขาดํารงตําแหนงใหม  

(สําหรับวาระที่ 5) 

5. ขอบังคับของบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน 

6. เงื่อนไข  หลักเกณฑ  และวิธีปฏิบัติในการเขารวมประชุม  การมอบฉันทะ  และการออกเสียงลงคะแนน 

7. นิยามกรรมการอิสระ และรายละเอยีดเกี่ยวกับกรรมการอิสระซึ่งผูถือหุนสามารถแตงตั้งเปนผูรับมอบ

ฉันทะของผูถือหุน 

8. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม 

9. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยกําหนด 

ดวยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 

2/2554 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2554  ไดมีมติใหจัดการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 (ครั้งที่ 18)  ในวันพฤหัสบดีที่ 28 

เมษายน 2554  เวลา 10.00 น.  ณ หองพิมานแมน  โรงแรมโฟรซีซั่นส  เลขที่ 155 ถนนราชดําริ  แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน  

กรุงเทพมหานคร  เพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปน้ี 
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 3 มนีาคม 2554 

วัตถุประสงคและเหตุผล : บริษัทไดจัดทํารายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2554  ซึ่งไดจัดใหมี

ขึ้นเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2554  และไดสงสําเนารายงานการประชุมดังกลาวใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับ

แตวันประชุม  และกระทรวงพาณิชย ตามที่กฎหมายกําหนดเรียบรอยแลว  รายละเอียดปรากฎตามส่ิงที่สงมาดวย 2  จึงขอ

เสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2554 

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นวาไดมีการบันทึกรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 

1/2554 ซึ่งไดจัดใหมีขึ้นเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2554 ไวอยางถูกตอง ครบถวนแลว  จึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนรับรอง

รายงานการประชุมดังกลาว 
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วาระที่ 2 รับทราบผลการดําเนนิงานของบริษัท ประจําป 2553 

วัตถุประสงคและเหตุผล : ผูถือหุนควรมีโอกาสรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท  

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นสมควรใหรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท 

ประจําป 2553  ใหแกผูถือหุนเพื่อทราบ (รายละเอียดปรากฎอยูในรายงานประจําป 2553) 
 

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบดุล บัญชีกําไรขาดทนุ สําหรับปส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 

วัตถุประสงคและเหตุผล : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535  ไดกําหนดใหบริษัทเสนองบ

การเงินฉบับส้ินสุดรอบปบัญชีของบริษัทที่ผานการตรวจสอบของผูสอบบัญชีรับอนุญาตใหแกผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ  

ความเห็นของคณะกรรมการ :  คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณา

อนุมัติงบการเงินที่ตรวจสอบแลวของบริษัทและบริษัทยอย  สําหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553  ซึ่งไดผาน

การพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว  โดยมีรายละเอียดปรากฎอยูในงบ

การเงนิของรายงานประจําป 2553 ของบริษัท  ซึ่งไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้  สรุปสาระสําคัญได

ดังนี้ 

งบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของบริษัท และบริษัทยอย มีดังนี้ 

 หนวย:  ลานบาท 

รายการ 2553 2552 เพ่ิมขึ้น (ลดลง) รอยละ 

สินทรัพยรวม  10,961.09  10,587.68  373.41  3.53 

หนี้สินรวม  5,397.65  4,738.53  659.12  13.91 

รายไดรวม  1,999.39  1,765.87  233.52  13.22 

ขาดทุนสุทธิ  (261.09)  (309.79)  (48.70)  (15.72) 

ขาดทุนตอหุน (คํานวณจากขาดทุนสุทธิ)  (0.41)  (0.49)  (0.08)  (15.72) 

 
วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการไมจัดสรรกําไรประจําป 2553  และการงดจายเงินปนผลประจําป 2553 

 วัตถุประสงคและเหตุผล : บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนไมเกินกวารอยละ 60 ของกําไร

สุทธิในแตละป ทั้งนี้ การจายเงินปนผลใหนําปจจัยตางๆ มาพิจารณาประกอบดังนี้ เชน ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของ

บริษัท  สภาพคลองของบริษัท  การขยายธุรกิจ  และปจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการบริหารงานของบริษัท  ซึ่งการจายเงินปนผล

ดังกลาวขางตน จะตองไดรับความเห็นชอบจากผูถือหุนตามความเหมาะสมและความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท  อนึ่ง 

การจายเงินปนผลดังกลาวอยูภายใตกรอบของกฎหมายที่กําหนดใหบริษัทสามารถจายเงินปนผลไดก็ตอเมื่อไมมียอดคงเหลือ

ของการขาดทุนสะสมแลว   

 ผลการดําเนินงานในรอบป 2553  บริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ 296.23 ลานบาท และมียอดขาดทุน

สะสมที่ยังไมไดจัดสรรคงเหลือ 296.23 ลานบาท   
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 อัตราการจายเงินปนผลในปที่ผานมาเปนดังนี้ 
 

รายละเอียดการจายเงินปนผล 
ป 2553 

(ปที่เสนอ) 
ป 2552 

(ปที่ผานมา) 

1. กําไร / (ขาดทุน) สุทธิ   (296,227,257) บาท (168,923,886)  บาท 

2. จํานวนหุน  630,082,069  หุน 630,082,069  หุน 

3. เงินปนผลจายอัตราตอหุน งดจาย งดจาย 

4. รวมเปนเงินปนผลจายทั้งส้ิน งดจาย งดจาย 

5. สัดสวนการจายเงินปนผล เทียบกับ 

 กําไรสุทธิของงบการเงินรวม 

งดจาย งดจาย 

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาการ

งดจายเงินปนผลประจําป 2553 
 
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่องพนจากตําแหนงตามวาระ 

 วัตถุประสงคและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับของบริษัท

ขอ 17 ไดระบุวา ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสาม  กรรมการที่จะ

ออกตามวาระนี้อาจไดรับเลือกตั้งใหมได  ซึ่งในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 มีกรรมการที่ตองพนจากตําแหนงตาม

วาระ  จํานวน 3 ทาน คือ  

1. นายคริสโตเฟอร ไมเคิล ดีลานี ( Mr. Christopher Michael Delaney) : ประธานกรรมการ  (ผูมีอํานาจลงนาม) 

2. นายทัศพร  คุปตารักษ : กรรมการ  (ผูมีอํานาจลงนาม) 

3. นายชาญ  บูลกุล   : กรรมการ  (ผูมีอํานาจลงนาม) 

อนึ่ง  บริษัทขอเรียนวาตามที่ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเปนกรรมการ ในชวงเดือน

ตุลาคม – ธันวาคม 2553 นั้น  ในครั้งนี้ไมมีผูถือหุนเสนอบุคคลใดเขารับการพิจารณาเลอืกตั้งเปนกรรมการ 

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการซึ่งไมรวมกรรมการผูมีสวนไดเสีย ไดรวมกันพิจารณาแลวเห็นวา 

กรรมการที่ตองพนจากตําแหนงตามวาระทั้ง 3 ทาน  เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.

2535  และมีความรู  ความสามารถ รวมถึงประสบการณในธุรกิจที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของบริษัท  สามารถที่จะชวย

พัฒนาบริษัทได  จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้ง นายคริสโตเฟอร ไมเคิล  ดีลานี  (Mr. Christopher Michael 

Delaney)  นายทัศพร  คุปตารักษ  และนายชาญ  บูลกุล  กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง  ทั้งนี้ รายละเอียดของ

ประวัติกรรมการแตละทาน  ปรากฎตามส่ิงที่สงมาดวย 4 
 
วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการจายคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ประจําป 2554 

 วัตถุประสงคและเหตุผล : เพื่อเปนการสงเสริมการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการในการสรางมูลคาเพิ่ม

ใหแกบริษัท  บริษัทจึงควรจายคาตอบแทนที่เหมาะสมแกกรรมการ 
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ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนของบริษัทไดพิจารณาคาตอบแทน

กรรมการ โดยกลั่นกรองอยางละเอียดถึงความเหมาะสมประการตางๆ และเปรียบเทียบอางอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน  

จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจําป 2554  ภายในวงเงินไมเกิน 5,000,000 

บาท (หาลานบาท)  ซึ่งประกอบดวยคาตอบแทนเปนตัวเงิน กลาวคือ คาเบี้ยประชุม และคาตอบแทนกรรมการรายป  ซึ่งเทากับ

วงเงินที่เสนอในป 2553  ทั้งนี้ ในป 2553 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนไดกําหนดวงเงินไวไมเกิน 5,000,000 บาท (หาลานบาท)  และ

บริษัทไดจายคาตอบแทนใหแกกรรมการรวมเปนเงินจํานวน 1,990,000 บาท (หนึ่งลานเกาแสนเกาหมื่นบาท)  สําหรับป 2554  

นโยบายคาตอบแทนกรรมการ มีรายละเอียดดังนี้ 
 

นโยบายคาตอบแทนกรรมการ ป 2554 

องคประกอบคาตอบแทน ป 2554  (ปที่เสนอ) ป 2553  (ปที่ผานมา) 

คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท :   

คาเบี้ยประชุม   

• ประธานผูดําเนินการประชุม  30,000   บาท/คน/ครั้ง  30,000   บาท/คน/ครั้ง 

• กรรมการ  20,000  บาท/คน/ครั้ง  20,000  บาท/คน/ครั้ง 

คาตอบแทนของกรรมการชดุยอย :    กําหนดจายคาเบี้ยประชุมเปนรายครั้ง  เฉพาะครั้งที่มาประชุม 

(คณะกรรมการชุดยอย  ประกอบดวย  คณะกรรมการตรวจสอบ  และคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน) 

คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ :   

คาเบี้ยประชุม   

• ประธานผูดําเนินการประชุม  30,000   บาท/คน/ครั้ง  30,000   บาท/คน/ครั้ง 

• กรรมการ  20,000  บาท/คน/ครั้ง  20,000  บาท/คน/ครั้ง 

คาตอบแทนคณะกรรมการพิจารณา 
คาตอบแทน : 

  

คาเบี้ยประชุม   

• ประธานผูดําเนินการประชุม  30,000   บาท/คน/ครั้ง  30,000   บาท/คน/ครั้ง 

• กรรมการ  20,000  บาท/คน/ครั้ง  20,000  บาท/คน/ครั้ง 

 
 
วาระที่ 7 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทและกําหนดคาตอบแทนประจําป 2554 

 วัตถุประสงคและเหตุผล :  มาตรา 120 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ไดกําหนดให

ที่ประชุมสามัญผูถือหุนแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีประจําป  และเพื่อใหบริษัทมีการปฏิบัติตามหลัก

บรรษัทภิบาลในเรื่องการแตงตั้งผูสอบบัญชี  บริษทัควรใชผูสอบบัญชีรายใดรายหนึ่งเปนเวลาติดตอกันไมเกินกวา 5 ป 



 5 

 ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ    :   คณะกรรมการตรวจสอบไดดําเนินการคัดเลือกผูสอบบัญชี ประจําป 

2554 ตามกระบวนการที่กําหนด  และไดเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้ง

ผูสอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทยอย ประจําป 2554  เนื่องจาก

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปนผูตรวจสอบงบการเงินของบริษัท และบริษัทยอยในป 2553 ทําใหมีความรูและ

ความเขาใจในดานตางๆ เกี่ยวกับบริษัทเปนอยางดี   อีกทั้งมีความเปนอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงิน

ของบริษัท และไมมีความสัมพันธ หรือสวนไดเสียกับบริษัท  บริษัทยอย  ผูบริหาร  ผูถือหุนรายใหญ  หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคล

ดังกลาวแตอยางใด  นอกจากนี้ยังเปนบริษัทที่ไดรับการยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล  และมีทีมงานที่มีมาตรฐานและมี

ประสบการณในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทเปนอยางดี  โดยผูสอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด มี

รายนามดังตอไปนี้ 

1. นายนิรันดร  ลีลาเมธวัฒน ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2316 

 (เปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทตั้งแตไตรมาส 1/2553 ถึงปจจุบัน)  

2. นายสุพจน  สิงหเสนห ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2826 

 (เปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทป 2549) 

3. นางสาวนิตยา  เชษฐโชติรส ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4439 

 (เปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทป 2552) 

4. นางสาวอรวรรณ  ศิริรัตนวงศ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3757 

 (ยังไมเคยเปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) 

 นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคาตอบแทนของผูสอบบัญชีแลว  เห็นควรเสนอใหคณะกรรมการ

บริษัทพิจารณา เพื่อเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติคาตอบแทนสําหรับผูสอบบัญชีของบริษัท ประจําป 2554  เปนจํานวนเงิน 

1,000,000 บาท  ซึ่งเปนจํานวนเงินที่เทากับคาตอบแทนในป 2553  ทั้งนี้ สามารถแสดงเปรียบเทียบคาตอบแทนผูสอบบัญชีที่

เสนอสําหรับป 2554 กับคาตอบแทนที่จายจริงในปที่ผานมาไดดังนี ้

 

คาตอบแทนของผูสอบบัญชี 
คาตอบแทนที่เสนอ 
สําหรับป 2554 

คาตอบแทนที่จายจริง 
สําหรับป 2553 

คาสอบบัญชีของบริษัท  1,000,000 บาท  1,000,000 บาท 

คาสอบบัญชีของบริษัทยอย จํานวน 16 บริษัท  3,300,000 บาท  3,300,000 บาท 

คาตอบแทนอื่น (Non-audit fee)  ตามจริง ตามจริง 

 



 6 

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท ไดพิจาณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

แลว  จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด  ซึ่งไดแก 

นายนิรันดร  ลีลาเมธวัฒน  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2316  และ/หรือ นายสุพจน  สิงหเสนห  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 

2826  และ/หรือ นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4439  และ/หรือ นางสาวอรวรรณ  ศิริรัตนวงศ  

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3757  เปนผูสอบบัญชีของบริษัท ประจําป 2554 โดยกําหนดคาตอบแทนประจําป 2554  เปน

จํานวนเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งลานบาทถวน) 

 ในกรณีที่ผูสอบบัญชีดังกลาวไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด จัดหา

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสํานักงาน ทําหนาที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท แทนผูสอบบัญชี

ดังกลาวได   
 

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี) 
 

จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนโปรดเขารวมการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 (ครั้งที่ 18)  ในวันที่  28 เมษายน 

2554  เวลา 10.00 น . ณ  หองพิมานแมน  โรงแรมโฟรซีซั่นส เลขที่ 155  ถนนราชดําริ  แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร 

โดยขอใหศึกษาวิธีการลงทะเบียนและจัดเตรียมเอกสารที่ตองนํามาแสดงในวันประชุม ตลอดจนศึกษาวิธีการออกเสียง

ลงคะแนนและขั้นตอนการเขาประชุมดังมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่สงมาดวย 6  โดยบริษัทจะดําเนินการประชุมตาม

ขอบังคับบริษัทตามส่ิงที่สงมาดวย 5  และเพื่อเปนการรักษาสิทธิและผลประโยชนของผูถือหุนในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขา

รวมประชุมไดดวยตนเอง และมีความประสงคจะมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทเขาประชุมและออกเสียงแทนตน  ผูถือ

หุนสามารถมอบฉันทะใหแกกรรมการอิสระของบริษัท  ดังมีรายนามและรายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่สงมาดวย 7  และสง

หนังสือมอบฉันทะตามส่ิงที่สงมาดวย 9  พรอมเอกสารประกอบมายังที่อยูดังตอไปนี้ 

 สํานักเลขานุการบริษัท 

 บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 

 ชั้น 8  อาคารโกลเดนแลนด  153/3 ซอยมหาดเล็กหลวง 1  ถนนราชดําริ 

 แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน 

 กรุงเทพฯ  10330 

โดยใหเอกสารสงถึงบริษัท ภายในวันที่ 27 เมษายน 2554  ผูถือหุนสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือแบบ ค. 

(แบบ ค. ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งให Custodian ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน) ได

จาก www.goldenlandplc.com  โดยใหเลือกใชตามแบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไวเทานั้น 

ทั้งนี้ เพื่อใหการลงทะเบียนเขารวมการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 (ครั้งที่ 18)  เปนไปดวยความสะดวก

รวดเร็วและเรียบรอย  บริษัทจะเปดใหทานผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะลงทะเบียนไดตั้งแตเวลา 8.30 น.ของวันประชุม ณ หอง

พิมานแมน โรงแรมโฟรซีซั่นส เลขที่ 155 ถนนราชดําริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร   และเนื่องจากบริษัทจะใชระบบ 

บารโคด (Barcode) ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้  ดังนั้น จึงขอใหผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ 

โปรดนําแบบฟอรมลงทะเบียนตามส่ิงที่สงมาดวย 1  มาแสดงในวันประชุม พรอมเอกสารประกอบอื่นๆ ตามรายละเอียดใน  

ส่ิงที่สงมาดวย 6  โดยบริษัทไดอํานวยความสะดวกในการปดอากรแสตมปในหนังสือมอบฉันทะใหแกผูรับมอบฉันทะที่มา

ลงทะเบียนเพื่อเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนครั้งนี้ดวย 



d "a " dd 
add U P S G ~ ~ I U U A T I U ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ B ~ ~ ~ I ~ ' I ~ J ~ : : ~ ~ I I J ~ ~ ~ ~ Q ~ ~ J ~ L ~ I ~  2554 (FI% 18) IUTU~ 8 

Luaiuu 2554 (Record Date) uar1~rquT~us1udem1uu1mrl2~~ ~~cidwsrnauiyy~~Einniwu'r~a:m~~AUEinni~~d 
Y, dd d 

W.H. 2535 ( ~ q u n d n ~ n ~ r r r ~ ~ ~ h u ~ ~ u )  ~~ei j~3naynnr~~uu~uCun 11 ruwuu 2554 
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ส่ิงที่สงมาดวย 2 

 
รายงานการประชุมวสิามญัผูถือหุน ครั้งที่ 1/2554 

ของ 
บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรต้ี ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 

 

 

วัน เวลา และสถานที่ประชุม 

ประชุมเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2554 เวลา 10.00 น. ณ หองพิมานแมน โรงแรมโฟรซีซั่นสเลขที่ 155 ถนนราชดําริ แขวง

ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

กรรมการบริษทั ที่เขารวมประชุม จํานวน 5 คน 
1. นายคริสโตเฟอร ไมเคิล ดีลานี ประธานกรรมการ 

2. นายเดวิด เดสมอนด แทรเรนท กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

3. นายตรีขวัญ  บุนนาค กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

4. นายอลัน แคม กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

5. นายทัศพร  คุปตารักษ กรรมการและผูอํานวยการฝายการเงินกลุม  

กรรมการบริษทั ที่ลาประชุม จํานวน 3 คน 
1. นายชาญ  บูลกุล กรรมการ 

2. นายเชา ไคว เชียง กรรมการ 

3. นางสาวคริสตินา แลม ยิม คิง กรรมการ 

ฝายบริหารที่เขารวมประชุม จํานวน 2 คน 
1. นางสาวบุษกร  บุญมาก ผูอํานวยการฝายบัญชี 

2. นายธานินทร  กัมทรทิพย ผูอํานวยการฝายการเงิน 

ผูสอบบัญชี 
1. นายคริส  ดอลตัน ตัวแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด 

(ผูสอบบัญชี ป 2553) 

ที่ปรึกษากฏหมาย 
1. นางสาวเยาวโรจน  กล่ินบุญ ตัวแทนจากบริษัท วีระวงค, ชินวัฒน และเพียงพนอ จํากัด 

บริษัทที่ทําหนาที่ตัวแทนในการรับจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน 
1. นางสาวยอดฤดี  สันตติกุล ตัวแทนจากบริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน) 

เริ่มการประชุม 

นายคริสโตเฟอร ไมเคิล ดีลานี  ประธานกรรมการเปนประธานที่ประชุม  ประธานฯ ไดกลาวตอนรับผูถือหุนของบริษัท 

แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) ("บริษัท")  ที่เขาประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2554 และได

มอบหมายใหนายทัศพร  คุปตารักษ  กรรมการและผูอํานวยการฝายการเงินกลุม เปนผูดําเนินการประชุม 



 9 

ส่ิงที่สงมาดวย 2 

นายทัศพร  คุปตารักษ (ผูดําเนินการประชุม) แถลงวามีผูถือหุนมาเขารวมประชุมดวยตนเอง จํานวน 62 ราย รวม

จํานวนหุนได 18,258,926 หุน  และโดยการมอบฉันทะ จํานวน  19 ราย รวมจํานวนหุนได 235,207,442 หุน  รวมเปนผูถือหุน

ทั้งที่มาดวยตนเองและที่มอบฉันทะมาเขารวมประชุมทั้งส้ิน จํานวน 81 ราย รวมจํานวนหุนไดทั้งส้ิน 253,466,368หุน คิดเปน

รอยละ 40.2275 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท (หุนของบริษัทที่จําหนายไดแลวมีจํานวนทั้งส้ิน 

630,082,069 หุน) ครบเปนองคประชุม จึงกลาวเปดประชุม 

อนึ่ง หลังจากเปดการประชุมแลว  ไดมีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองเพิ่มเติมอีกจํานวน 14 ราย รวมจํานวนหุนได 

568,600 หุน  และที่มอบฉันทะเพิ่มเติมอีกจํานวน 5 ราย  รวมจํานวนหุนได 36,438,467 หุน  ทําใหรวมเปนผูถือหุนที่เขารวม

ประชุมดวยตนเองและที่มอบฉันทะเขารวมประชุมทั้งส้ิน 100 ราย  รวมจํานวนหุนไดทั้งส้ิน 290,473,435   หุน คิดเปนรอยละ 

42.7055 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 

ผูดําเนินการประชุมไดชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม  และวิธีการออกเสียงลงคะแนน  โดยมีรายละเอียดสรุป

ไดดังนี้ 

การนับคะแนน บริษัทใชระบบบารโคด  โดยใชวิธีการหักคะแนนเสียงที่ไมเห็นดวยและงดออกเสียง  ออกจากจํานวน

เสียงทั้งหมดที่เขารวมประชุม  และสวนที่เหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงที่เห็นดวยในระเบียบวาระนั้นๆ  (ทั้งนี้ ในการพิจารณา

คะแนนเสียงดังกลาว  จะคํานึงถงึการลงคะแนนเสียงที่ผูถือหุนไดมอบฉันทะแสดงเจตนาไวตามหนังสือมอบฉันทะดวย)  การนับ

คะแนนในแตละวาระ  จะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมในวาระนั้นๆ  และจะแจงใหผูถือหุนทราบ

เมื่อเสร็จส้ินการประชุมแตละวาระ 

ทั้งนี้  เพื่อใหการนับคะแนนเสียงเปนไปอยางโปรงใส  บริษัทมีตัวแทนจากบริษัท วีระวงค, ชินวัตร และเพียงพนอ 

จํากัด  ทําหนาที่เปนสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ 

ในแตละวาระการประชุม  หากทานใดมีความประสงคตองการซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม  ขอความ

กรุณายกมือ  และกลาวแนะนําตัว ชื่อ-สกุล ของทาน  เพื่อที่บริษัทจะไดบันทึกลงในรายงานการประชุม 

จากนั้น ผูดําเนินการประชุมไดสอบถามที่ประชุมวามีความเห็นเปนอยางอื่นหรือไม ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบกับวิธี การ

ออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศรายละเอียดผลคะแนน ตามที่กลาวขางตน  ผูดําเนินการประชุมจึงได

ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไป 

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 (ครั้งที่ 17) เมื่อวนัที่ 29 เมษายน 
2553 

 ผูดําเนินการประชุมแจงตอที่ประชุมวา บริษัทไดจัดทํารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 (ครั้งที่ 17) 

ซึ่งไดจัดใหมีขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553 และไดสงสําเนารายงานการประชุมดังกลาวใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

(“ตลาดหลักทรัพยฯ”) ภายใน 14 วัน นับแตวันประชุม และกระทรวงพาณิชย ตามที่กฎหมายกําหนดเรียบรอยแลว โดยมี

รายละเอียดปรากฏตามสําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 (ครั้งที่ 17) ที่ไดสงใหแกผูถือหุนทุกรายพรอม

กับหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนในครั้งนี้  
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ส่ิงที่สงมาดวย 2 

 ผูดําเนินการประชุมจึงเสนอขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 

2553 (ครั้งที่ 17)  

 คุณฮั้งใช  อัคควัสกุล และคุณพงศธร  วณิชเสถียร (ผูถือหุน) ซักถามเกี่ยวกับการสงแผนบันทึก (CD) ขอมูลงบ

การเงินใหแกผูถือหุนลวงหนากอนการประชุม  และการจัดเตรียมงบการเงินเพื่อใชในการประชุมในวันนี้  รวมทั้งซักถามถึงผล

ประกอบการที่ขาดทุน 500 ลานบาท ในป 2553 

 ผูดําเนินการประชุม  ชี้แจงวาบริษัทไดสงงบการเงินที่ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแกตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทยแลว เมื่อวันที่  24 กุมภาพันธ 2554   ซึ่งสามารถ download ได  ขณะเดียวกันบริษัทอยูระหวางการจัดทํา

รายงานประจําป ซึ่งจะมีงบการเงินและรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทของปที่ผานมา  ซึ่งเมื่อแลวเสร็จจะจัดสงใหผูถือหุน  รวมทั้ง

การพิจารณางบการเงินและผลการประกอบการมิไดอยูในหัวขอการประชุมในวันนี้  ขณะเดียวกันไดชี้แจงวาบริษัทมิไดขาดทุน 

500 ลานบาท ในป 2553  แตอยางใด  อยางไรก็ดี เนื่องจากงบการเงินของบริษัทมีความซับซอน รวมทั้งหมายเหตุประกอบงบ

การเงินอาจยากแกการเขาใจ จึงเสนอใหผูถือหุนที่มีขอสงสัยสามารถหารือกับบริษัทภายหลังการประชุม 

 เมื่อไมมีการซักถามอยางใดอีก  ผูดําเนินการประชุมจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญ

ผูถือหุนประจําป 2553 (ครั้งที่ 17) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553  โดยมติในวาระนี้ตองไดรับการรับรองดวยคะแนนเสียงขางมาก

ของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 มต ิ ที่ประชุมไดพิจารณาแลว และมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 (ครั้งที่ 17) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553 โดยมีรายละเอียด

ตามที่ผูดําเนินการประชุมเสนอทุกประการ ทั้งนี้ รายละเอียดของคะแนนเสียง เปนดังนี้ 

รวมจํานวนผูออกเสียง (93 ราย) 254,455,468 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

เห็นดวย จํานวน 235,496,684 เสียง คิดเปนรอยละ 92.5492 

ไมเห็นดวย จํานวน 18,735,184 เสียง คิดเปนรอยละ 7.3628 

งดออกเสียง จํานวน 223,600 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0878 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 787,000,000 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 
7,087,820,690 บาท เปน 6,300,820,690 บาท โดยการตัดหุนที่ยังไมไดออกจําหนายของบริษัท จํานวน 
78,700,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท 

 ผูดําเนินการประชุมแจงใหที่ประชุมทราบวา จากการที่บริษัทประสงคที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนดังรายละเอียดที่จะ

ปรากฏในวาระที่ 5  ซึ่งภายใตบทบัญญัติมาตรา 136 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไข

เพิ่มเติม) กําหนดวา บริษัทจะเพิ่มทุนจากจํานวนที่จดทะเบียนไวแลวไดโดยการออกหุนใหมเพิ่มขึ้น และจะกระทําไดเมื่อหุน

ทั้งหมดไดออกจําหนายและไดรับชําระเงินคาหุนครบถวนแลว ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามที่กฎหมายไดกําหนดไว จึงเสนอขอใหที่

ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 787,000,000 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 7,087,820,690 

บาท  เปน 6,300,820,690 บาท โดยการตัดหุนที่ยังไมไดออกจําหนายของบริษัท จํานวน 78,700,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 

10 บาท 

 



 11 

ส่ิงที่สงมาดวย 2 

 คุณสถาพร  ผังนิรันดร (ผูถือหุน) ไดซักถามถึงที่มาของหุนที่ยังไมไดออกจําหนาย จํานวน 78,700,000.หุน  ซึ่ง

ผูดําเนินการประชุมชี้แจงวาหุนจํานวนนี้มาจากการเพิ่มทุนในอดีต  และมีการกันหุนสวนหนึ่งไวเพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิที่

ออกใหกับผูบริหารของบริษัท  ซึ่งปจจุบันนี้ไมมีใบสําคัญแสดงสิทธิคงเหลืออยูแลว  และอีกสวนหนึ่งเปนหุนที่ยังไมได

ออกจําหนาย  

 เมื่อไมมีการซักถามอยางใดอีก  ผูดําเนินการประชุมจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของ

บริษัท จํานวน 787,000,000 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 7,087,820,690  บาท เปน 6,300,820,690 บาท โดยการตัดหุนที่ยัง

ไมไดออกจําหนายของบริษัท จํานวน 78,700,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท  โดยมติในวาระนี้ตองไดรับการอนุมัติดวย

คะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 มติ ที่ประชุมไดพิจารณาแลว และมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมด

ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติใหลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 787,000,000 บาท จาก

เดิมทุนจดทะเบียน 7,087,820,690 บาท เปน 6,300,820,690 บาท โดยการตัดหุนที่ยังไมไดออกจําหนายของบริษัท จํานวน 

78,700,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่ผูดําเนินการประชุมเสนอทุกประการ ทั้งนี้ รายละเอียด

ของคะแนนเสียง เปนดังนี้ 

รวมจํานวนผูออกเสียง (93 ราย) 254,455,468 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

เห็นดวย จํานวน 252,191,868 เสียง คิดเปนรอยละ 99.1104 

ไมเห็นดวย จํานวน 2,213,500 เสียง คิดเปนรอยละ 0.8698 

งดออกเสียง จํานวน 50,100 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0196 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4. เพ่ือใหสอดคลองกับการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัท 

 ผูดําเนินการประชุมเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4. เพื่อให

สอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุนที่ยังไมไดออกจําหนายของบริษัท ตามที่ไดเสนอใหที่ประชุม

พิจารณาอนุมัติในวาระที่ 2 ขางตนโดยใหใชขอความตอไปนี้แทน ทั้งนี้ ใหบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียน

แกไขหนังสือบริคณหสนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย มีอํานาจแกไขและเพิ่มเติมถอยคําเพื่อใหเปนไปตามคําส่ัง

ของนายทะเบียน  

“ขอ 4. ทุนจดทะเบียน จํานวน 6,300,820,690 บาท (หกพันสามรอยลานแปดแสนสองหมื่น

หกรอยเกาสิบบาทถวน) 

 แบงออกเปน 630,082,069 หุน (หกรอยสามสิบลานแปดหมื่นสองพัน

หกสิบเกาหุน) 

 มูลคาหุนละ 10 บาท (สิบบาท) 

 โดยแยกออกเปน:   

 หุนสามัญ 630,082,069 หุน (หกรอยสามสิบลานแปดหมื่นสองพัน

หกสิบเกาหุน) 

 หุนบุริมสิทธิ      -            หุน  ( - )” 
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 เมื่อไมมีการซักถามอยางใด  ผูดําเนินการประชุมเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห

สนธิของบริษัท ขอ 4. เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท  โดยมติในวาระนี้ตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนน

เสียงไมนอยกวาสามในส่ี (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 มติ ที่ประชุมไดพิจารณาแลว และมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมด

ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติใหแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4. เพื่อให

สอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่ผูดําเนินการประชุมเสนอทุกประการ ทั้งนี้ รายละเอียด

ของคะแนนเสียง เปนดังนี้ 

รวมจํานวนผูออกเสียง (94 ราย) 290,451,935 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

เห็นดวย จํานวน 288,184,635 เสียง คิดเปนรอยละ 99.2193 

ไมเห็นดวย จํานวน 2,211,200 เสียง คิดเปนรอยละ 0.7612 

งดออกเสียง จํานวน 56,100 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0193 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (“ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ”) 
เพ่ือจัดสรรใหผูถือหุนเดิมของบริษัท ที่ไดจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามสัดสวนการถือหุน 

 ผูดําเนินการประชุมชี้แจงใหที่ประชุมทราบวา เพื่อเปนส่ิงตอบแทนและเปนการจูงใจ (Sweetener) ในการจองซื้อ

หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ที่เสนอขายแกผูถือหุนเดิมของบริษัท ตามสัดสวนการถือหุน (Right Offering) ตามรายละเอียดที่จะ

ไดกลาวตอไปในวาระที่ 7  บริษัทจึงมีความประสงคที่จะออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ จํานวน  504,065,655 หนวย เพื่อจัดสรร

ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทรายที่ใชสิทธิจองซื้อและไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแกผูถือหุนเดิมของบริษัท ตาม

สัดสวนการถือหุน (Right Offering) ดังกลาว โดยไมคิดมูลคา ในอัตราสวนหุนสามัญที่ไดรับจัดสรรจากการจองซื้อหุนสามัญ

เพิ่มทุน 1 หุนตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิฯ โดยราคาการใชสิทธิอยูที่ 3 บาทตอหุน โดยราคาการใชสิทธิดังกลาวเปนราคาที่

ต่ํากวามูลคาหุนที่ตราไวของบริษัท โดยรายละเอียดของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ปรากฏตามสรุปรายละเอียดสําคัญของใบสําคัญ

แสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) ที่ไดสงใหแกผูถือหุนทุกราย

พรอมกับหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนในครั้งนี้ 

 ผูดําเนินการประชุมจึงเสนอขอใหที่ประชุมพิจารณา 

(1) อนุมัติใหบริษัท ออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ เพื่อจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัท รายที่ใชสิทธิจองซื้อและ

ไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแกผูถือหุนเดิมของบริษัท ตามสัดสวนการถือหุน (Right 

Offering)  

(2) อนุมัติใหคณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ไดรับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัท มีอํานาจในการ (1) กําหนด

เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ อันจําเปนและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ เชน วันที่ออก

ใบสําคัญแสดงสิทธิ รายละเอียดการเสนอขาย วิธีการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ระยะเวลาในการใชสิทธิ 

วันส้ินสุดของการใชสิทธิ (2) ลงนามในเอกสารคําขออนุญาตตางๆ และหลักฐานที่จําเปนและเกี่ยวของกับ

การออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ  ซึ่งรวมถึงการติดตอและการยื่นคําขออนุญาต  คําขอผอนผัน เอกสารและ

หลักฐานดังกลาวตอหนวยงานราชการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ และการ 
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นําใบสําคัญแสดงสิทธิฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ และ (3) มีอํานาจในการดําเนินการใดๆ ตามที่

จําเปนและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้  

 คุณสุพจน  เอื้อชัยเลิศสกุล (ผูถือหุนและตัวแทนจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย) และคุณสถาพร  ผังนิรันดร  ไดให

ความเห็นวา วาระที่ 4 ถึง วาระที่ 7 เปนเรื่องที่ตอเนื่องกัน  จึงขอใหคณะกรรมการบริษัทตอบคําถามตางๆ เกี่ยวกับเรื่องการ  

เพิ่มทุนใหผูถือหุนไดเขาใจอยางชัดเจนกอน  หลังจากนั้น จึงใหผูถือหุนลงมติตั้งแตวาระที่ 4 ไปจนถึงวาระที่ 7  ซึ่งคําถามจากผู

ถือหุน (อันไดแก คุณพงศธร  วณิชเสถียร, คุณสุพจน  เอื้อชัยเลิศสกุล, คุณสถาพร  ผังนิรันดร, คุณสุริยนต  จิตราภัณฑ , คุณ

ศักดิ์ชัย  สกุลศรีมนตรี  และคุณยุพิน  ธาตรีธร)  เกี่ยวกับประเด็นนี้  สามารถสรุปไดดังนี้ 

 ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะออกใหแกผูจองซื้อหุนเพิ่มทุนนั้น จะมีมูลคาเทาไหร และจะคุมคากับการลงทุนหรือไม

อยางไร 

 บริษัทชี้แจงวาเปนการยากที่จะตอบไดวาในอนาคตอีก 3 ป ขางหนา มูลคาของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ  จะเปน

เทาไหร  หรือวาจะคุมคาแกการลงทุนหรือไม  เนื่องจากจะขึ้นกับหลายปจจัย  แตส่ิงหนึ่งที่บริษัทตั้งใจ คือ เงินจากการเพิ่มทุนที่

บริษัทไดรับ จะถูกนําไปใชในการพัฒนาธุรกิจ ทั้งบานจัดสรรและอาคารสูง  โดยในภาพรวม บริษัทจะเนนธุรกิจอาคารสูง  อัน

ไดแก การสรางอาคารสํานักงาน  คอนโดมิเนียม  และโรงแรม  โดยปจจุบันโครงการอาคารสูงที่บริษัทกําลังดําเนินการกอสราง

อยู ไดแก อาคารสํานักงาน สาทร สแควร  และบริษัทกําลังเริ่มดําเนินงานอีกโครงการ คือ โครงการกอสรางอาคารสํานักงาน 

และโรงแรม ณ บริเวณถนนพระราม 4 (ไผสิงโต)  ซึ่งจะแลวเสร็จในป 2559  ปจจุบันบริษัทไดรับใบอนุญาตตางๆ ในสวนของ

อาคารสํานักงานเรียบรอยแลว  หากแตในสวนของโรงแรมจะตองมีการทําการศึกษาผลกระทบตอส่ิงแวดลอมกอน  การดําเนิน

โครงการตางๆ ที่มีอยู ณ ปจจุบัน รวมทั้งโครงการที่จะเกิดใหมในอนาคต จะมีผลตอสถานะภาพทางการเงินและผลประกอบการ

ของบริษัท ซึ่งจะสะทอนออกมาในรูปของมูลคาหุนของบริษัท และทายสุดก็จะกลับมาในรูปของมูลคาใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ใน

อนาคต  

  มีขอซักถามในประเด็นเกี่ยวกับเหตุผลการใชวิธีการเพิ่มทุนในการระดมทุนแทนที่จะใชวิธีการอื่น เชน การขอ

สินเชื่อ  หรือการขายทรัพยสิน  รวมทั้งมีการซักถามถึงเหตุผลของการกําหนดราคาเสนอขายหุน และราคาการใชสิทธิซื้อหุน  

ตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ที่ 3 บาท  และการดําเนินการกับสวนต่ํามูลคาหุน จํานวน 7 บาท ที่จะสงผลตอความสามารถในการ

จายเงินปนผลในอนาคต  นอกจากนี้ ผูถือหุนไดเสนอแนะใหบริษัทระมัดระวังในกรณีที่ผูถือหุนรายใหญอาจมีสัดสวนหลังการ

เพิ่มทุนเกินกวารอยละ 85  ซึ่งอาจสงผลใหบริษัทมีสัดสวนการกระจายผูถือหุนรายยอยไมครบตามเกณฑที่ตลาดหลักทรัพยฯ 

กําหนด  เนื่องจากการเพิ่มทุนมิไดรับการตอบรับจากผูถือหุนรายยอย 

 ในประเด็นนี้  บริษัทไดชี้แจงวา บริษัทมีรายไดจากโครงการบานจัดสรร 4 โครงการหลักของบริษัท  ซึ่งเปนโครงการ

ที่ดําเนินการมานานจนเกือบปดโครงการแลว  ทําใหมีการสรางรายไดหรือกระแสเงินสดในระดับที่จํากัด  และไมเพียงพอที่จะ

รองรับการเติบโตของบริษัทในอนาคต  ประกอบกับการดําเนินโครงการขนาดใหญ อันไดแก โครงการ อาคารสํานักงานสาทร 

สแควร ที่มีมูลคาการลงทุนถึง 4,600 ลานบาท  ซึ่งควรจะมีการสนับสนุนดานทุนจากผูถือหุน  แตก็มิไดมีการเพิ่มทุนในอดีตแต

อยางใด  หากบริษัทกลับตองใชกระแสเงินจากการดําเนินงานแทน  ซึ่งทําใหเปนภาระหนักแกบริษัทแมวาบริษัทจะประสบ

ความสําเร็จในการไดรับสินเชื่อเพิ่มเติมจากเดิมถึง 600 ลานบาท ในโครงการนี้ก็ตาม   บริษัทไดตระหนักถึงขอจํากัดในดาน

ทรัพยากรทางการเงินที่เกิดขึ้น  และไดดําเนินการตางๆ เพื่อเสริมสรางกระแสเงินสดมาโดยตลอด  อันไดแก  การขอสินเชื่อใหม 

และสินเชื่อเพิ่มเติมจากธนาคารตางๆ จนไมเหลือทรัพยสินที่สามารถนํามาใชเปนหลักประกันแกสถาบันการเงินไดอีก รวมทั้ง 
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ไดดําเนินการขายทรัพยสินที่ไมใชทรัพยสินหลักในการประกอบกิจการตลอดระยะเวลาที่ผานมา  โดยการดําเนินการดังกลาว

สามารถชวยแกปญหาใหกับบริษัทไดเพียงบางสวน  แตไมสามารถเปนหลักประกันในการเติบโตของบริษัทในอนาคตได  ซึ่งการ

เพิ่มทุนจึงเปนทางออกที่ดีที่สุดภายใตสถานการณที่เปนอยู   

 ณ วันที่มีการประชุมกรรมการในเรื่องการเพิ่มทุนนั้น  บริษัทมีราคาหุนเฉลี่ยยอนหลัง 15 วัน ที่ 3.65 บาท  การ

กําหนดราคาเสนอขายหุนเพิ่มทุนที่ 3 บาท  ไดสะทอนสวนลดจากราคาตลาด จํานวน 0.65 บาท ใหแกผูถือหุน  ประกอบกับการ

นําเสนอใบสําคัญแสดงสิทธิฯ แกผูถือหุน  ซึ่งคาดวาจะมีมูลคาทางทฤษฎีประมาณ 0.60 บาท  ทําใหผูถือหุนจะไดรับ

ผลตอบแทนทั้งส้ินประมาณ 1.25 บาท จากการเพิ่มทุนครั้งนี้  ในสวนของสวนลดมูลคาหุนนั้น  บริษัทมองวาเงินที่ไดจากการ

เพิ่มทุน จะมีสวนชวยเสริมสรางใหธุรกิจของบริษัทมีการเติบโต ซึ่งจะทําใหผลประกอบการของบริษัทดีขึ้น  สวนของผูถือหุนก็จะ

มีขนาดใหญขึ้น และชดเชยกับสวนต่ํามูลคาหุนได  ซึ่งประเด็นในเรื่องสวนต่ํามูลคาหุนนี้  มิใชส่ิงแปลกใหมของบริษัท  เนื่องจาก

ในอดีตหรือแมกระทั่งในปจจุบัน  บริษัทก็มีสวนต่ํามูลคาหุนอยูในงบการเงิน  หากแตเปนหนาที่ของผูบริหารที่จะตองเรง

บริหารงานใหมีกําไรใหมากที่สุด และเร็วที่สุด    ซึ่งถือเปนประโยชนรวมกันระหวางบริษัทกับผูถือหุน ที่บริษัทจะตองมีกําไร  

และผุถือหุนก็จะไดรับกําไรนั้น มาชดเชยกับสวนต่ํามูลคาหุน  เพื่อใหสามารถจายเงินปนผลไดในที่สุด  สวนประเด็นเกี่ยวกับขอ

พึงระวังในเรื่องสัดสวนของผูถือหุนรายใหญที่อาจเกินกวารอยละ 85 นั้น  บริษัทชี้แจงวา บริษัทมิไดคาดหวังวาจะมีเหตุการณ

เชนนั้นเกิดขึ้น  เนื่องจากบริษัทคาดวาหุนของบริษัทจะไดรับการตอบรับที่ดี  หากแตถาเกิดเหตุการณดังเชนผูถือหุนตั้งขอสังเกตุ  

บริษัทจะดําเนินการแกไขอยางดีที่สุด   

 ผูถือหุนไดซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับความมั่นใจของบริษัทในดานผูเชาอาคารสํานักงานสาทร สแควร  เนื่องจาก

อาคารใกลเคียงกันมีอัตราการเชาคอนขางต่ํา  ในประเด็นนี้  บริษัทไดชี้แจงวาอาคารสํานักงานสาทร สแควร  จะสรางเสร็จ

ภายในอีก 90 วัน  ขณะนี้มีผูสนใจคอนขางมาก  และไดรับการตอบรับที่ดีจากตลาด  โดยคาดวาจะมีผูเชาประมาณ 2/3 ของ

อาคารในปนี้  และจะมีผูเชาเต็มในปหนา  และคาดวาจะมีรายไดเมื่อมีผูเชาเต็มพื้นที่ ประมาณ 650 ลานบาทตอป  ผูถือหุนได

ซักถามเพิ่มเติมถึงผลประกอบการของบริษัทวา  หลังการเพิ่มทุนแลว บริษัทคาดวาปนี้จะมีกําไรหรือไม  ซึ่งบริษัทไดชี้แจงวา 

บริษัทตองใชเวลาในการนําเงินที่ไดจากการเพิ่มทุนไปทําประโยชนใหงอกเงย  ขณะที่ผลประกอบการของปนี้ ยังคงมีผลของการ

ดําเนินการที่ผานมาอยู  ประกอบกับเปนชวงแรกของการประกอบการของอาคารสํานักงาน สาทร สแควร ซึ่งตองใชระยะเวลา

ชวงหนึ่งกอนที่จะสรางผลกําไรใหบริษัท  ฉะนั้น จึงนาเปนไปไดวา ปนี้บริษัทจะยังคงมีการขาดทุนอยู  จึงอยากขอใหผูถือหุนมอง

วาการเพิ่มทุนเปนการลงทุนเพื่ออนาคตมากกวาการเนนที่ผลประกอบการของบริษัทในปนี้ 

 ผูถือหุนมีประเด็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสนอขายหุนที่ เหลือจากการจองซื้อแกบุคคลในวงจํากัด (Private 

Placement)  วาจะมีการจําหนายใหแกใคร  รวมทั้งราคาที่เสนอขายที่ไมต่ํากวารอยละ 90 ของราคาตลาด  อาจไมเปนธรรมแก

ผูถือหุนที่ไดจองซ้ือไปกอนหนา  รวมทั้งตองการใหมีการกําหนดราคาเสนอขายแกบุคคลในวงจํากัดใหม ที่ราคาที่มากกวา 3 

บาทตอหุน  ซึ่งในประเด็นนี้บริษัทไดชี้แจงวา  บริษัทมิสามารถคาดการณไดวา ณ วันนั้น จะมีหุนเหลือจากการจองซื้อหรือไม  

และมากนอยแคไหน  อีกทั้งราคาตลาด ณ ชวงเวลาที่อาจมีการเสนอขายหุนแกบุคคลในวงจํากัดจะเปนเชนไร  หากแตการที่

บริษัทจะดําเนินการในเรื่องนี้ ก็อยูบนพื้นฐานที่วา ถามีหุนเหลือจากการจองซื้อเกิดขึ้น  บริษัทไดมีการปฏิบัติตามประกาศของ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุนแลว  ซึ่งบริษัทมีความเชื่อม่ันวา การกําหนดราคาเสนอขายหุนที่ไมต่ํากวารอยละ 90 ของราคา

ตลาด ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน  เปนการดําเนินการที่เหมาะสมแลว 
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เมื่อไมมีการซักถามอยางใดอีก  ผูดําเนินการประชุมจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่

จะซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (“ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ”) เพื่อจัดสรรใหผูถือหุนเดิมของบริษัท ที่ไดจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน

ของบริษัท ตามสัดสวนการถือหุน  โดยมติในวาระนี้ตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 มติ ที่ประชุมไดพิจารณาแลว และมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ เพื่อจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัท รายที่ใชสิทธิจองซื้อและไดรับการจัดสรร

หุนสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแกผูถือหุนเดิมของบริษัท ตามสัดสวนการถือหุน (Right Offering) และมอบหมายใหคณะกรรมการ

บริษัท และ/หรือกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการ

ผูมีอํานาจลงนามของบริษัท มีอํานาจดําเนินการตางๆ ตามที่กลาวขางตน โดยมีรายละเอียดตามที่ผูดําเนินการประชุมเสนอ   

ทุกประการ ทั้งนี้ รายละเอียดของคะแนนเสียง เปนดังนี้ 

รวมจํานวนผูออกเสียง (100 ราย) 290,473,435 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

เห็นดวย จํานวน 287,979,157 เสียง คิดเปนรอยละ 99.1413 

ไมเห็นดวย จํานวน 2,454,278 เสียง คิดเปนรอยละ 0.8449 

งดออกเสียง จํานวน 40,000 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0137 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 10,081,313,100 บาท จากจํานวน 
6,300,820,690 บาท เปน 16,382,133,790 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จํานวน 
1,008,131,310 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท 

 ผูดําเนินการประชุมชี้แจงใหที่ประชุมทราบวา บริษัทมีความประสงคที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจํานวน 

10,081,313,100 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน  6,300,820,690  บาท  เปนจํานวน  16,382,133,790 บาท  โดยการออกหุน

สามัญเพิ่มทุนจํานวน  1,008,131,310 หุน  มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท เพื่อนําเงินที่ไดรับจากการเพิ่มทุนดังกลาวไปลงทุนใน

โครงการของบริษัท และใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในอนาคต        

 ผูดําเนินการประชุมจึงเสนอขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจํานวน 

10,081,313,100 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน  6,300,820,690  บาท  เปนจํานวน  16,382,133,790 บาท  โดยการออกหุน

สามัญเพิ่มทุนจํานวน  1,008,131,310 หุน  มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท  โดยมติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนน

เสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 มต ิ ที่ประชุมไดพิจารณาแลว และมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมด

ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจํานวน  10,081,313,100 

บาท  จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน  6,300,820,690  บาท  เปนจํานวน  16,382,133,790 บาท  โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุน

จํานวน 1,008,131,310 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 10 บาท  โดยมีรายละเอียดตามที่ผูดําเนินการประชุมเสนอทุกประการ ทั้งนี้ 

รายละเอียดของคะแนนเสียง เปนดังนี้ 

รวมจํานวนผูออกเสียง (100 ราย) 290,473,435 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

เห็นดวย จํานวน 287,981,357 เสียง คิดเปนรอยละ 99.1420 

ไมเห็นดวย จํานวน 2,452,078 เสียง คิดเปนรอยละ 0.8441 

งดออกเสียง จํานวน 40,000 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0137 
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วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4. เพ่ือใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจด
ทะเบียนของบริษัท 

 ผูดําเนินการประชุมเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4. เพื่อให

สอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยใหใชขอความตอไปน้ีแทน ทั้งนี้ ใหบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการ

จดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย มีอํานาจแกไขและเพิ่มเติมถอยคําเพื่อให

เปนไปตามคําส่ังของนายทะเบียน  

“ขอ 4.  ทุ น จ ด ท ะ เ บี ย น 

จํานวน 

16,382,133,790 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันสามรอยแปดสิบสอง

ลานหนึ่งแสนสามหมื่นสามพันเจ็ดรอย

เกาสิบบาทถวน) 

 แบงออกเปน 1,638,213,379 หุน (หนึ่งพันหกรอยสามสิบแปดลานสอง

แสนหนึ่งหมื่นสามพันสามรอยเจ็ดสิบ

เกาหุน) 

 มูลคาหุนละ 10 บาท (สิบบาทถวน) 

 โดยแยกออกเปน:   

 หุนสามัญ 1,638,213,379 หุน (หนึ่งพันหกรอยสามสิบแปดลานสอง

แสนหนึ่งหมื่นสามพันสามรอยเจ็ดสิบ

เกาหุน) 

 หุนบุริมสิทธิ - หุน ( - )” 

 โดยมติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู

ถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 มต ิ ที่ประชุมไดพิจารณาแลว และมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมด

ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติใหแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4.  เพื่อให

สอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่ผูดําเนินการประชุมเสนอทุกประการ ทั้งนี้ รายละเอียด

ของคะแนนเสียง เปนดังนี้ 

รวมจํานวนผูออกเสียง (100 ราย) 290,473,435 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

เห็นดวย จํานวน 288,081,457 เสียง คิดเปนรอยละ 99.1765 

ไมเห็นดวย จํานวน 2,343,078 เสียง คิดเปนรอยละ 0.8066 

งดออกเสียง จํานวน 48,900 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0168 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 

 ผูดําเนินการประชุมชี้แจงใหที่ประชุมทราบวา จากการที่บริษัทจะไดออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 

1,008,131,310 หุน ตามที่ไดเสนอในวาระที่ 5 ขางตน  ผูดําเนินการประชุมจึงเสนอขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุน

สามัญเพิ่มทุนของบริษัท จํานวนไมเกิน 1,008,131,310 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 10 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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1) จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จํานวนไมเกิน 504,065,655 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท ใหแกผูถือ

หุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนจํานวนหุนที่ผูถือหุนแตละรายถืออยู (Right Offering) ในอัตราจัดสรร 5 หุน

เดิมตอ 4 หุนใหมโดยเศษของหุนใหปดทิ้ง และกําหนดราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนที่ราคา 3 บาท โดย

ราคาเสนอขายดังกลาวเปนราคาที่ต่ํากวามูลคาหุนที่ตราไวของบริษัท ซึ่งบริษัท จะตองปฏิบัติตามและไดรับ

ความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุนตามมาตรา 52 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ .ศ   .2535 

(รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) 

 โดยหากมีหุนเหลือจากการจัดสรรใหแกผูถือหุนตามสัดสวนในรอบแรกแลว บริษัทจะจัดสรรหุนสวนที่เหลือ

ใหแกผูถือหุนซึ่งแสดงความจํานงจองซื้อเกินสัดสวนตามสัดสวนการถือหุนจนกวาจะหมดหรือจนกวาจะไมมี

ผูถือหุนรายใดประสงคที่จะจองซื้อหุนดังกลาวอีกตอไป 

 ทั้งนี้ กําหนดใหวันที่ 11 มีนาคม 2554 เปนวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิในการจองซื้อและไดรับการ

จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน (Record Date) และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ .2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการ

โอนหุนในวันที่ 14 มีนาคม 2554 

2) ในกรณีที่มีหุนเหลือจากการจองซื้อในขอ 1.  ใหนําหุนที่เหลือดังกลาวเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด 

(Private Placement) ตามคํานิยามที่กําหนดในขอ 24 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 

28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม (รวมทั้งที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) 

โดยบุคคลดังกลาวจะไมเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท 

โดยในการกําหนดราคาเสนอขายหุนใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ขางตน ราคาเสนอขาย

หุนดังกลาวจะไมต่ํากวารอยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่เกี่ยวของ 

3) จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จํานวนไมเกิน 504,065,655 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท เพื่อ

รองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ที่จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัท รายที่ใชสิทธิจองซื้อและ

ไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแกผูถือหุนเดิมของบริษัท ตามสัดสวนการถือหุน (Right 

Offering) ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 4  ในราคาการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ หุนละ 3 บาท 

โดยราคาใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ดังกลาวเปนราคาที่ต่ํากวามูลคาหุนที่ตราไวของบริษัท  ซึ่งบริษัท

จะตองปฏิบัติตามและไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุนตามมาตรา 52  แหงพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจํากัด พ.ศ .2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) 

ผูดําเนินการประชุมจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จํานวนไมเกิน 

1,008,131,310 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท ตามรายละเอียดขางตน และมอบหมายใหคณะกรรมการบริษัท และ /หรือ

กรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัท   และ/หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  หรือกรรมการผูมีอํานาจ 
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ลงนามของบริษัท มีอํานาจพิจารณากําหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว เชน  )1   (  การ

จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนเปนครั้งเดียวหรือเปนคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การกําหนดราคาเสนอขาย  การพิจารณากําหนด 

“ราคาตลาด” ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่เกี่ยวของ  การชําระคาหุน รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่

เกี่ยวกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว    )2   ( การเขาเจรจา ทําความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาตางๆ ที่

เกี่ยวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว รวมทั้งดําเนินการตางๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว  

และการแตงตั้งบริษัทหลักทรัพยที่ทําหนาที่เปนผูจัดจําหนายหลักทรัพยของบริษัท   และ (3) ลงนามในเอกสารคําขออนุญาต

ตางๆ และหลักฐานที่จําเปนและเกี่ยวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว ซึ่งรวมถึงการติดตอ และการยื่นคําขอ

อนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกลาวตอหนวยงานราชการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ และการนําหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 

เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ  และมีอํานาจในการดําเนินการอื่นใดอันจําเปนและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุนสามัญ

เพิ่มทุนดังกลาว  

 ผูดําเนินการประชุมไดแจงใหที่ประชุมทราบกําหนดการโดยประมาณที่เกี่ยวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน

ของบริษัทฯ ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตามสัดสวนจํานวนหุนที่ผูถือหุนแตละรายถืออยู (Right Offering) ดังนี้ 

11 มีนาคม 2554 กําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับการจัดสรรหุนเพิ่มทุนและ

ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ (Record Date) 
14 มนีาคม 2554 รวบรวมรายชื่อผูถือหุนตามมาตรา 225 แหงพระราชบัญญัติ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไข

เพิ่มเติม) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนเพื่อกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิ

ไดรับการจัดสรรหุนเพิ่มทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 
28 มนีาคม -1 เมษายน 2554 ระยะเวลาการจองซื้อและรับชําระเงินคาหุนสามัญเพิ่มทุน 
4 เมษายน 2554 จัดสรรหุนเพิ่มทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ใหแกผูถือหุนที่มีการ

จองซื้อและไดรับจัดสรรหุนเพิ่มทุน 

โดยมติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

 มต ิ ที่ประชุมไดพิจารณาแลว และมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนอนุมัติใหบริษัทจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จํานวนไมเกิน 1,008,131,310 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 10 บาท 

ตามรายละเอียดที่กลาวขางตน   และมอบหมายใหคณะกรรมการบริษัท  และ/หรือกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัท  และ/

หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  หรือกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัท มีอํานาจในการดําเนินการตางๆ 

โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ทั้งนี้ รายละเอียดของคะแนนเสียง เปนดังนี้ 

รวมจํานวนผูออกเสียง (100 ราย) 290,473,435 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

เห็นดวย จํานวน 287,978,357 เสียง คิดเปนรอยละ 99.1410 

ไมเห็นดวย จํานวน 2,443,178 เสียง คิดเปนรอยละ 0.8411 

งดออกเสียง จํานวน 51,900 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0178 
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ขอมูลของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการแทนกรรมการที่ครบ 
กําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ 

 

ช่ือ-นามสกุล : นายคริสโตเฟอร ไมเคิล ดีลานี 

อายุ : 63  ป 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงตั้ง : กรรมการ (ผูมีอํานาจลงนาม) 

การศึกษา : Graduate, Financial Management, Cornell University,  

  New York, U.S.A. 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : - 

ประสบการณการทํางาน  : 2532-2534 Director, Somkid Gardens Ltd. 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัท : 5 ป 5 เดือน   (19 ตุลาคม 2548 – ปจจุบัน) 

การเขารวมประชุมในรอบป 2553 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 10 ครั้ง จากทั้งหมด 10 ครั้ง 

 : การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 3 ครั้ง จากทั้งหมด 3 ครั้ง 

 : ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 1 ครั้ง 

การถือหุนในบริษัท : - ไมมี -   (คิดเปน 0% ของหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด) 

 

ผูไดรับการ บริษัทจดทะเบียนอื่น กิจการอื่น (ที่สําคัญ) การดํารงตําแหนง

เสนอชื่อเปน  ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน ในกิจการที่แขงขัน / 

กรรมการ จํานวน ตําแหนง จํานวน ตําแหนง เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ 

     ของบริษัท 

นายคริสโตเฟอร - - ไมมี - - - ไมมี - - ไมมี - 

ไมเคิล ดีลานี      

      

      

 

ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ป ยอนหลัง คุณสมบัติ 

1. การถูกพิพากษาวามีการกระทําผิดทางอาญา หรืออยูระหวางการถูกฟองรอง 

 คดีอาญา 

 มี  ไมมี 

2. การถูกพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย  หรือถูกพิทักษทรัพย  มี  ไมมี 

3. การเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมในบริษัทและหางหุนสวนที่ถูกพิพากษา 

 ใหเปนบุคคลลมละลาย  หรือถูกพิทักษทรัพย 

 มี  ไมมี 
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ขอมูลของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการแทนกรรมการที่ครบ 
กําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ 

 

ช่ือ-นามสกุล : นายทัศพร  คุปตารักษ 

อายุ : 44 ป 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงตั้ง : กรรมการ (ผูมีอํานาจลงนาม) 

การศึกษา : ปริญญาโท  สาขาเศรษฐศาสตร  New York University, U.S.A. 

 : ปริญญาตรี  สาขาเศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certificate Program (DCP) 

  รุน 122/2009  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณการทํางาน  : 2549 – 2551 Vice President - Finance 

  บริษัท เค-เทค คอนสครัคชั่น จํากัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัท : 2 ป 7 เดือน (11 สิงหาคม 2551 – ปจจุบัน) 

การเขารวมประชุมในรอบป 2553 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 10  ครั้ง จากทั้งหมด  10  ครั้ง 

 : ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 1  ครั้ง 

การถือหุนในบริษัท : - ไมมี -   (คิดเปน 0% ของหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด) 

 

ผูไดรับการ บริษัทจดทะเบียนอื่น กิจการอื่น (ที่สําคัญ) การดํารงตําแหนง

เสนอชื่อเปน  ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน ในกิจการที่แขงขัน / 

กรรมการ จํานวน ตําแหนง จํานวน ตําแหนง เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ 

     ของบริษัท 

นายทัศพร - - ไมมี - - - ไมมี - - ไมมี - 

คุปตารักษ      

      

      

 

ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ป ยอนหลัง คุณสมบัติ 

1. การถูกพิพากษาวามีการกระทําผิดทางอาญา หรืออยูระหวางการถูกฟองรอง 

 คดีอาญา 

 มี  ไมมี 

2. การถูกพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย  หรือถูกพิทักษทรัพย  มี  ไมมี 

3. การเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมในบริษัทและหางหุนสวนที่ถูกพิพากษา 

 ใหเปนบุคคลลมละลาย  หรือถูกพิทักษทรัพย 

 มี  ไมมี 
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ขอมูลของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการแทนกรรมการที่ครบ 
กําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ 

 

ช่ือ-นามสกุล : นายชาญ  บูลกุล 

อายุ : 63 ป 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงตั้ง : กรรมการ (ผูมีอํานาจลงนาม) 

การศึกษา : ปริญญาตรี (สาขาบัญชี)  มหาวิทยาลัยอิลลินอยส  ประเทศสหรัฐอเมริกา 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 

  รุน 35/2005  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณการทํางาน  : 2546 – ปจจุบัน - รองประธานคณะกรรมการบริษัท,  

    ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผูอํานวยการ 

    บริษัท บรุคเกอร กรุป จํากัด (มหาชน) 

   - กรรมการ (ผูมีอํานาจลงนาม) 

    บริษัท บรุคเคอร แคปปตอล จํากัด 

    บริษัท บรุคเคอร บิสเนส โซลูชั่น จํากัด 

    บริษัท บินสแวงเกอร บรุคเคอร (ประเทศไทย) จํากัด 

    บริษัท บรุคเคอร คอรปอเรท แอดไวเซอรร่ี จํากัด 

    บริษัท บรุคเคอร คอนซัลติ้ง จํากัด 

 : 2546 – ปจจุบัน  กรรมการ   

   บริษัท ซี เอ โพสท (ไทยแลนด) จํากัด 

 : 2552 – ปจจุบัน กรรมการ (ผูมีอํานาจลงนาม) 

   บริษัท บานฉาง กรุป จํากัด (มหาชน)  

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัท : 1 ป 1 เดือน  (25 กุมภาพันธ 2553 – ปจจุบัน) 

การเขารวมประชุมในรอบป 2553 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จากทั้งหมด  8 ครั้ง    

 : ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 1  ครั้ง 

การถือหุนในบริษัท : - ไมมี -   (คิดเปน 0% ของหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด) 
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ผูไดรับการ บริษัทจดทะเบียนอื่น กิจการอื่น (ที่สําคัญ) การดํารงตําแหนง

เสนอชื่อเปน  ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน ในกิจการที่แขงขัน / 

กรรมการ จํานวน ตําแหนง จํานวน ตําแหนง เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ 

     ของบริษัท 

นายชาญ 2 1) รองประธานคณะ 1 1) กรรมการ - ไมมี - 

บูลกุล   กรรมการบริษัท,   บริษัท ซี เอ โพสท  

   ประธานคณะกรรมการ   (ไทยแลนด) จํากัด  

   บริหาร   และกรรมการ    

   ผูอํานวยการ    

   บริษัท บรุคเคอร กรุป      

   จํากัด (มหาชน)    

  2) กรรมการ (ผูมีอํานาจ    

   ลงนาม)    

   บริษัท บานฉาง กรุป    

   จํากัด (มหาชน)    

 

ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ป ยอนหลัง คุณสมบัติ 

1. การถูกพิพากษาวามีการกระทําผิดทางอาญา หรืออยูระหวางการถูกฟองรอง 

 คดีอาญา 

 มี  ไมมี 

2. การถูกพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย  หรือถูกพิทักษทรัพย  มี  ไมมี 

3. การเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมในบริษัทและหางหุนสวนที่ถูกพิพากษา 

 ใหเปนบุคคลลมละลาย  หรือถูกพิทักษทรัพย 

 มี  ไมมี 
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ขอบังคับของบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน  และวิธีการลงคะแนนเสยีง 
 

ขอบังคับบริษัท 
หมวดที่ 4 

การประชุมผูถือหุน 
 

ขอ 26. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายใน 4 เดือน นับแตวันส้ินสุดรอบระยะ

บัญชีของบริษัท 

 การประชุมผูถือหุนคราวอื่น นอกจากวรรคหนึ่งใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ 

  
ขอ 27. คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดตามที่เห็นสมควร  หรือผูถือหุนรวมกันนับ

จํานวนหุนไดไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด  หรือมีผูถือหุนไมนอยกวา 25 คน  ซึ่งมีหุนนับ

รวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด  จะเขาชื่อกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียก

ประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได  แตตองระบุเหตุผลในการที่ขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือ

ดังกลาวดวย  ในกรณีเชนนี้คณะกรรมการจะตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายใน 1 เดือน นับแตวันที่ไดรับหนังสือ

จากผูถือหุน 

  
ขอ 28. ในการเรียกประชุมผูถือหุน  ใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ

ประชุม  และเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุมพรอมดวยรายละเอียดตามสมควร  โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเรื่องที่จะเสนอ

เพื่อทราบ  เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแลวแตกรณี  รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาว  และจัดสง

ใหผูถือหุนและนายทะเบียนทราบไมนอยกวา 7 วันกอนการประชุม  ทั้งนี้ใหโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมใน

หนังสือพิมพติดตอกันไมนอยกวา 3 วัน และกอนวันประชุมไมนอยกวา 3 วันดวย 

 สถานที่ที่จะใชเปนที่ประชุมผูถือหุนใหคณะกรรมการเปนผูกําหนด  และจะกําหนดเปนอยางอื่น  นอกเหนือไปจาก

ทองที่อันเปนที่ตั้งสํานักงานใหญของบริษัทหรือจังหวัดใกลเคียงก็ได 

  
ขอ 29. ในการประชุมผูถือหุน  ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี)  มาประชุมไมนอยกวา 25 คน  หรือไม

นอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด  และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนหุนที่ชําระ

ไดแลวทั้งหมด  จึงจะครบเปนองคประชุม 

  
ขอ 30. ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนครั้งใด  เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึง 1 ชั่วโมง  จํานวนผูถือหุนยังไมครบองค

ประชุม  ถาเปนการประชุมวิสามัญที่ผูถือหุนขอใหเรียกก็ใหยกเลิกการประชุมนั้นเสีย  แตถาเปนการประชุมสามัญ

หรือวิสามัญที่คณะกรรมการเรียกเอง  ใหนัดประชุมใหม  และใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวา 7 วัน

กอนการประชุม  ในการประชุมครั้งหลังไมบังคับวาตองครบองคประชุม 

  
ขอ 31. ประธานกรรมการเปนประธานของที่ประชุมผูถือหุน  ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม  หรือไมสามารถ

ปฏิบัติหนาที่ได  ถามีรองประธานกรรมการใหรองประธานกรรมการเปนประธาน  ถาไมมีรองประธานกรรมการหรือมี

แตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ใหผูถือหุนซึ่งมาประชุมเลือกผูถือหุนคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 
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ขอ 32. ใหประธานในที่ประชุมผูถือหุนดําเนินการประชุมใหเปนตามลําดับระเบียบวาะที่กําหนดไวในหนังสือนัดประชุม  เวน

แตที่ประชุมจะมีมติใหเปล่ียนลําดับระเบียบวาระ ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนผูถือหุนซึ่งมา

ประชุม 

 เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่ง  ผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนหุนที่

จําหนายไดทั้งหมด  จะขอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กําหนดไวในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได 

 ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลําดับระเบียบวาระไมเสร็จตามวรรคหนึ่ง  หรือพิจารณาเรื่องที่ผูถือหุนเสนอไม

เสร็จตามวรรคสองแลวแตกรณีและจําเปนตองเล่ือนการพิจารณา  ใหที่ประชุมกําหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะ

ประชุมครั้งตอไป  และใหคณะกรรมการสงหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยัง

ผูถือหุนไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม  ทั้งนี้ใหโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพติดตอกันไมนอยกวา 

3 วัน  และกอนวันประชุมไมนอยกวา 3 วันดวย 

  
ขอ 33. ในการประชุมผูถือหุน  ผูถือหุนอาจมอบฉันทะใหบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแลวเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

ตนก็ได  การมอบฉันทะตองทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะตามแบบที่นายทะเบียนกําหนดและมอบแก

ประธานกรรมการหรือผูที่ประธานกรรมการกําหนดไว  ณ  สถานที่ประชุมกอนผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุม  ในการ

ออกเสียงลงคะแนนใหถือวาผูรับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนคะแนนเสียงที่ผูถือหุนมอบฉันทะมีรวมกัน  

เวนแตผูรับมอบฉันทะจะแถลงตอที่ประชุมกอนลงคะแนนวาตนจะออกเสียงแทนผูซึ่งมอบฉันทะเพียงบางคนโดยระบุ

ชื่อผูมอบฉันทะและจํานวนหุนที่ผูมอบฉันทะถืออยูดวย 

  
ขอ 34. เวนแตกฎหมายจะกําหนดไวเปนประการอื่น  มติของที่ประชุมผูถือหุนใหประกอบดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือ

หุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ถามีคะแนนเสียงเทากัน  ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียง

หนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
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เงื่อนไข  หลกัเกณฑ  และวิธีปฏิบัติ 
ในการเขารวมประชุม  การมอบฉันทะ  และการออกเสียงลงคะแนน 

 
1. กรณีเขารวมประชุมดวยตนเอง 
 - ผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดา  สัญชาติไทย  โปรดแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ 

 - ผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดา  สัญชาติตางดาว  โปรดแสดงบัตรประจําตัวคนตางดาว หรือ หนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช

แทนหนังสือเดินทาง 

 - กรณีมีการแกไข ชื่อ-ชื่อสกุล  ตองแสดงหลักฐานรับรองการเปล่ียนแปลงดังกลาว 
 
2. กรณีมอบฉันทะ 
 - ผูถือหุนที่มอบฉันทะ  จะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูรับมอบฉันทะ โดยเขารวมประชุมและออก

เสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันที่แนบมาพรอมนี้ 

 - ผูรับมอบฉันทะอาจแสดงความประสงคที่จะออกเสียงลงคะแนนแยกไดในแตละวาระของการประชุมวาเห็นดวย ไมเห็น

ดวย หรืองดออกเสียง  โดยกําหนดไวในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค

ของผูมอบฉันทะ 

 - ใหผูรับมอบฉันทะสงหนังสือมอบฉันทะไวตอประธานที่ประชุม และ/หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากประธานกอนเวลา

ประชุม  โดยกรอกขอมูลและลงลายมือชื่อใหครบถวน  หากมีการแกไข  หรือขีดลบขอความที่สําคัญ  ผูมอบฉันทะตองลง

นามกํากับไวทุกแหง  หนังสือมอบฉันทะตองติดอากรแสตมป 20 บาท 
 
 เอกสารที่ตองใชในการมอบฉันทะ 
 - กรณีผูมอบฉันทะเปนบุคคลธรรมดา  สัญชาติไทย  :  ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชน  หรือบัตรประจําตัวขาราชการ 

ของผูมอบฉันทะพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมอบฉันทะ  กรณีผูมอบฉันทะเปนบุคคลธรรมดา 

  สัญชาติตางดาว  :  ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว  หรือ  หนังสือเดินทาง  หรือเอกสารที่ใชแทนหนังสือเดินทางของ      

ผูมอบฉันทะพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมอบฉันทะ 

- กรณีผูมอบฉันทะเปนนิติบุคคล : 

  นิติบุคคลสัญชาติไทย  :  สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย  หรือหนวยงานที่มีอํานาจรับรอง ที่ไดออกใหไมเกิน 

6 เดือน  ซึ่งรับรองความถูกตองโดยบุคคลผูมีอํานาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ  ภาพถายประจําตัวประชาชน 

หรือบัตรประจําตัวขาราชการ ของกรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งรับรองความถูกตองโดยกรรมการ

ดังกลาว 

  นิติบุคคลสัญชาติตางดาว  :  ผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลจะตองลงลายมือช่ือ พรอมประทับตราบริษัทในหนังสือ

มอบฉันทะ ตอหนาพนักงานรับรองเอกสาร หรือหนวยงานซึ่งมีอํานาจหนาที่คลายคลึงกันตามกฎหมายของแตละ

ประเทศ  และภายหลังจากการลงนามดังกลาวแลว ใหนําหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นใหเจาหนาที่ผูมีอํานาจของ

สถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย หรือเจาหนาที่ผูไดรับมอบหมายใหทําการแทนบุคคลดังกลาวหรือบุคคลซึ่ง

สามารถใหการรับรองที่สมบูรณตามแบบของกฎหมาย 
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  กรณีการใชพิมพลายนิ้วมือแทนการลงลายมือช่ือ  ใหพิมพลายนิ้วหัวแมมือซาย และเขียนขอความกํากับไววา    

"ลายพิมพหัวแมมือซายของ …………"  และตองมีพยาน 2 คน  รับรองวาเปนลายพิมพนิ้วมืออันแทจริงของผูนั้น 

และตองพิมพลายนิ้วมือตอหนาพยาน ซึ่งพยานตองลงลายมือช่ือรับรองและตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

หรือ บัตรประจําตัวขาราชการของพยาน  ลงนามรับรองสําเนาถูกตองแนบไปพรอมกันดวย 

  ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 (ครั้งที่ 18)  หากผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเอง  ผูถือ

หุนอาจเลือกมอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงคของผูถือหุนเปนผูรับมอบฉันทะ หรือเลือกมอบ

ฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัท เปนผูออกเสียงลงคะแนนแทนได 

  ผูถือหุนที่ประสงคใหกรรมการอิสระของบริษัท เปนผูรับมอบฉันทะ  โปรดสงหนังสือมอบฉันทะที่ไดจัดทําขึ้น และลง

นามครบถวนตามหลักเกณฑที่กลาวขางตน ไปยังสํานักเลขานุการบริษัท พรอมเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของ  โดยสงถึง

บริษัท ลวงหนากอนการประชุมอยางนอย 1 วัน 

  ทั้งนี้ ผูรับมอบฉันทะที่ประสงคจะเขารวมประชุมจะตองแสดงบัตรประจําตัวประชาชน  หรือบัตรประจําตัวขาราชการ 

หรือหนังสือเดินทาง (สําหรับชาวตางประเทศ) ของผูรับมอบฉันทะเพื่อลงทะเบียน 
 
3. กรณีผูถือหุนถึงแกกรรม  :  ใหผูจัดการมรดกเขารวมประชุมดวยตนเอง  หรือมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมแทน  โดย

จะตองมีเอกสารคําส่ังศาลแตงตั้งใหเปนผูจัดการมรดก  ซึ่งลงนามรับรองโดยผูมีอํานาจ อายุไมเกิน 6 เดือน กอนวนัประชุม

มาแสดงเพิ่มเติมดวย 
 
4. กรณีผูถือหุนเปนผูเยาว  :  ใหบิดา-มารดา  หรือผูปกครองตามกฎหมายเขารวมประชุมดวยตนเอง หรือมอบฉันทะใหผูอื่น

เขารวมประชุมแทน  โดยจะตองนําสําเนาทะเบียนบานของผูถือหุนที่เปนผูเยาวมาแสดงเพิ่มเติมดวย 
 
5. กรณีผูถือหุนเปนผูไรความสามารถหรือผูเสมือนไรความสามารถ  :  ใหผูอนุบาลหรือผูพิทักษเขารวมประชุมดวย

ตนเอง หรือมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมแทน  โดยจะตองมีเอกสารคําส่ังศาลแตงตั้งใหเปนผูอนุบาลหรือผูพิทักษ  ซึ่งลง

นามรับรองโดยผูมีอํานาจ  อายุไมเกิน 6 เดือน กอนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมดวย 
 
การลงทะเบียน 
 เจาหนาที่บริษัท จะเปดรับลงทะเบียนกอนเริ่มการประชุมไมนอยกวา 1 ชั่วโมง หรือตั้งแตเวลา 08.30 น. เปนตนไป 
 
การออกเสียงลงคะแนน 
1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทําโดยเปดเผย  โดยใหนับหุนหนึ่งหุนมีเสียงหนึ่งเสียง  และมติของที่ประชุมผูถือหุนนั้นให

ประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้ 

- ในกรณีปกติ  ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ถามีคะแนนเสียง

เทากัน  ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

- ในกรณีอื่น  ซึ่งมีกฎหมาย  และหรือขอบังคับของบริษัท กําหนดไวแตกตางจากกรณีปกติ  ก็ใหดําเนินการใหเปนไป

ตามที่กําหนดนั้น  โดยประธานในที่ประชุมจะตองแจงใหผูถือหุนในที่ประชุมรับทราบกอนการลงคะแนนในแตละวาระ

ดังกลาว 

2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ  ผูรับมอบฉันทะจะตองออกเสียงลงคะแนนตามที่ผูมอบฉันทะระบุไวในหนังสือ

มอบฉันทะเทานั้น 

3. ผูถือหุนมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องใด  หามมิใหออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น  และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญใหผู

ถือหุนนั้นออกนอกหองประชุมชั่วคราวก็ได 
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นิยามของกรรมการอสิระ  ของบรษิัท แผนดินทอง พร็อพเพอรต้ี ดีเวลลอปเมนท จาํกัด (มหาชน) 
(ที่มีความเขมกวาขอกาํหนดขั้นต่ําของ สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย) 

 

 กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนและมีความเปนอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดไวใน

นโยบายกํากับดูแลกิจการของบริษัท และสอดคลองกับหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดังนี้ 
 

1. ถือหุนไมเกิน 1% ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท  บริษัทใหญ  บริษัทยอย  บริษัทรวม  หรือนิติบุคคล

ที่อาจมีความขัดแยง  โดยใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่เกี่ยวของกับกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย 

2. ไมเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา ผูมีอํานาจควบคุม

บริษัท  บริษัทใหญ  บริษัทยอย  บริษัทรวม  บริษัทยอยลําดับเดียวกัน (บริษัทพี่นอง)  หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง  

ทั้งในปจจุบันและกอนเปนกรรมการอิสระไมนอยกวา 2 ป 

3. ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เปนบิดามารดา  คูสมรส  พี่นอง  และบุตร  รวมทั้ง

คูสมรสของบุตร กับผูบริหาร  ผูถือหุนรายใหญ  ผูมีอํานาจควบคุม  หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอชื่อเปนผูบริหารหรือผูมี

อํานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทยอย 

4. ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลอื่นที่มีความขัดแยงในลักษณะที่

อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน ทั้งในปจจุบันและกอนเปนกรรมการอิสระไมนอยกวา 2 ป 

ดังนี้ 

4.1 ไมเปนผูสอบบัญชี  ทั้งนี้ใหรวมถึงการไมเปนผูถือหุนรายใหญ  กรรมการที่ไมใชกรรมการอิสระ  ผูบริหาร  หรือ

หุนสวนผูจัดการของสํานักงานสอบบัญชีตนสังกัด 

4.2 ไมเปนผูใหบริการทางวิชาชีพอื่นๆ เชน ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผูประเมินราคาทรัพยสิน เปนตน 

ที่มีมูลคาการใหบริการทางวิชาชีพอื่นเกินกวา 2 ลานบาท ตอป แกบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรอื

นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง  ทั้งนี้ใหรวมถึงการไมเปนผูถือหุนรายใหญ  กรรมการที่ไมใชกรรมกาอิสระ  

ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการของผูใหบริการวิชาชีพอื่นๆ 

4.3 ไมไดรับประโยชนทั้งทางตรงและทางออม หรือมีสวนไดเสีย จากการทําธุรกรรมทางการคาหรือธุรกิจ ไดแก 

รายการที่เปนธุรกิจปกติ รายการเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือรายการ

ใหความชวยเหลอืทางการเงิน กับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ที่มีมูลคาตั้งแต 20 ลานบาท หรือ

ตั้งแตรอยละ 3 ของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา โดยใหนับรวมมูลคารายการใน

ระหวาง 1 ป กอนวันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจ  ทั้งนี้ใหรวมถึงการไมเปนผูถือหุนรายใหญ  กรรมการที่ไมใช

กรรมการอิสระ  ผูบริหาร  หรือหุนสวนผูจัดการของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจดังกลาว 

5. ไมเปนกรรมการที่ไดรับแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท  ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปน

ผูเกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

6. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระได 

7. กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัตติามขอ 1-6 อาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการ

ของบริษัท  บริษัทใหญ  บริษัทยอย  บริษัทรวม  บริษัทยอยลําดับเดียวกัน  หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง  โดยมีการ

ตัดสินใจในรูปแบบองคคณะ (Collective Decision) ได 
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ประวัติโดยสงัเขปของกรรมการอสิระ   
ที่ไดรับมอบหมายใหเปนผูรับมอบฉันทะแทนผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุม 

 
ช่ือ - สกุล : นายเดวิด เดสมอนด แทรเรนท (MR. DAVID DESMOND TARRANT) 
อายุ : 68 ป 

ตําแหนงในบรษิัท : กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการตรวจสอบ  และประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 

ที่อยู : บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 

  ชั้น 8 อาคารโกลเดนแลนด  153/3 ซอยมหาดเล็กหลวง 1  ถนนราชดําริ 

  แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร  10330 

การศึกษา : Fellow of the Institute of Chartered Accountants in England & Wales 

 : Harvard Business School 
การอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 :  Director Accreditation Program  รุน 65/2007 
ประสบการณที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 
 : 2539 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการตรวจสอบ  และกรรมการสรรหา 

   บมจ. ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น  

   (สรางโรงงานและพัฒนาคลังสินคาเพื่อการขายหรือใหเชา) 

 : 2538 – ปจจุบัน กรรมการ   

   Sakura Ventures Pte. Ltd.  

   (อสังหาริมทรัพย  สํานักงาน  และโรงแรม) 
การถือหุนในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553) 
 : ไมมี 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร 
 : ไมมี 
การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัท 
 : ตั้งแตวันที่ 27 พฤศจิกายน 2551  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2551 
การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่นที่เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 
 :  บริษัท ไทยคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จํากัด (มหาชน) 
การดํารงตําแหนงกรรมการในกจิการที่แขงขันกับกิจการของบริษัทหรือกิจการทีเ่กี่ยวเนื่องกัน 
 : ไมมี 
การมีสวนไดเสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปครั้งนี้ 
 : ไมมี 
ประวัติการเขารวมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) ในป 2553 
 : ประชุมคณะกรรมการบริษัท 10  ครั้ง  จากทั้งหมด  10  ครั้ง 

 : ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4  ครั้ง  จากทั้งหมด  4  ครั้ง 

 : ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 3  ครั้ง  จากทั้งหมด  3  ครั้ง 

 : ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 1  ครั้ง 
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