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ท่ี GOLD 2558/009          
ทะเบยีนเลขท่ี 0107537002273   

วนัท่ี 20 มีนาคม 2558 
 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 ครัง้ท่ี 22 
 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
 

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2558 คร้ังที่ 22 
 

ด้วยท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ท่ี 
1/2558 เมื่อวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 ครัง้ท่ี 22 ในวันพุธท่ี  
22 เมษายน 2558 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชมุชัน้ 8 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขท่ี 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม 
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 เพื่อพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบยีบวาระการประชมุดงัต่อไปนี ้
 
วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม  2557 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล การประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ท่ี 1/2557 ได้จัดขึน้เมื่อวันท่ี 9 ธันวาคม 2557 
และบริษัทฯ ได้จดัท ารายงานการประชมุส่งให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมาย
ก าหนด พร้อมทัง้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.goldenlandplc.co.th แล้ว โดยมีรายละเอียดตาม
ส าเนารายงานการประชมุปรากฏตามเอกสารแนบ 1 

 
ความเหน็คณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานการประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2557 ท่ีจดัขึน้เมื่อวนัท่ี  
9 ธันวาคม 2557 ซึง่คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบนัทกึรายงานไว้อย่างถกูต้องแล้ว ให้ท่ีประชมุสามญัผู้ถือหุ้น
รับรองรายงานการประชมุครัง้ดงักล่าว 

 
จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสียงเกินกว่า 1 ใน 2 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับปี 2557 
 
 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานและการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญของ

บริษัทฯ ซึง่เกิดขึน้ในรอบปี 2557 ดงัปรากฏในรายงานประจ าปี 2557 ตามเอกสารแนบ 2 
 
ความเหน็คณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานผลการด าเนินงานและการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคญัของบริษัทฯ 
ในรอบปี 2557 ให้ท่ีประชมุสามญัผู้ถือหุ้นรับทราบ 
 

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัติงบดุลและงบก าไรขาดทุน ส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
และตามข้อบงัคับของบริษัทฯ ข้อ 37 ก าหนดว่า คณะกรรมการบริษัทต้องจดัให้มีการท างบดุลและบญัชีก าไร
ขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัทฯ เสนอต่อท่ีประชมุสามญัผู้ถือหุ้นในการประชมุสามญัประจ าปี 
เพื่อพิจารณาอนมุตัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ และต้องจดัให้ผู้สอบบญัชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนน าเสนอต่อท่ี
ประชมุผู้ถือหุ้น 

ส าหรับงบการเงินประจ าปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ซึง่ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบ
และรับรองแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถกูต้องตามท่ีควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2557 ซึง่ได้จดัส่งให้ผู้ถือ
หุ้นพร้อมกบัหนงัสือบอกกล่าวเรียกประชมุในครัง้นี ้ตามเอกสารแนบ 2 

http://www.goldenlandplc.co.th/
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ความเหน็คณะกรรมการ เห็นควรเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ถือหุ้นอนมุตัิงบการเงินประจ าปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 
ธันวาคม 2557 ท่ีผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาต และได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว 

 
จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสียงเกินกว่า 1 ใน 2 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัติการงดจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2557 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดว่า
การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไรจะกระท ามิได้ ในกรณีท่ีบริษัทฯ ยงัมียอดขาดทนุสะสม
อยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล 
 
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่เกินกว่าร้อยละ 60 ของก าไรสุทธิหลังหกัภาษีและทุน
ส ารองต่างๆ ทัง้หมดในแต่ละปี ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลให้น าปัจจยัต่างๆ มาพิจารณาประกอบดงันี ้เช่น ผลการ
ด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ สภาพคล่องของบริษัทฯ การขยายธุรกิจ และปัจจยัอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องใน
การบริหารงานของบริษัทฯ ซึง่การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริษัท และผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม โดยในปี 2557 บริษัทฯ มีผลประกอบการก าไรสทุธิ 286,492,204 บาท 
(สองร้อยแปดสิบหกล้านสี่แสนเก้าหมื่นสองพนัสองร้อยสี่บาท) แต่ยงัคงมียอดขาดทนุสะสมท่ียงัไม่ได้จัดสรร
คงเหลือ 1,334,182,973 บาท (หนึง่พนัสามร้อยสามสิบสี่ล้านหนึง่แสนแปดหมื่นสองพนัเก้าร้อยเจ็ดสิบสามบาท) 
 

 รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล  ปี 2557  ปี 2556 
 ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ (บาท) 286,492,204 (706,902,027) 
 ก าไร (ขาดทนุ) สะสม (บาท) (1,334,182,973) (1,621,533,606) 
 จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด (หุ้น) 1,638,019,003 1,267,870,661 
 อตัราในการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น) - - 
 รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ประมาณ (บาท) - - 
 สดัส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกบัก าไรสทุธิ - - 

 
ความเหน็คณะกรรมการ เห็นควรเสนอท่ีประชุมสามญัผู้ถือหุ้นอนมุตัิการงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2557 
เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทนุสะสมซึง่เป็นข้อจ ากดัในการจ่ายเงินปันผล 
 
จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสียงเกินกว่า 1 ใน 2 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบยีนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นจดทะเบยีนที่ยังมิได้ออกจ าหน่าย 

 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล ด้วยเหตุท่ีบริษัทฯ มียอดขาดทุนสะสมตามงบการเงินประจ าปีสิน้สุด ณ วันท่ี  
31 ธันวาคม 2557 เป็นจ านวนทัง้สิน้ 1,334,182,973 บาท (หนึ่งพนัสามร้อยสามสิบสี่ล้านหนึ่งแสนแปดหมื่น
สองพนัเก้าร้อยเจ็ดสิบสามบาท) ดงันัน้ เพื่อเป็นการเตรียมการให้บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลได้ เมื่อมีก าไร
สทุธิและกระแสเงินสดเพียงพอ บริษัทฯ จ าเป็นต้องโอนทนุส ารองตามกฎหมายเพื่อชดเชยผลขาดทนุสะสมของ 
บริษัทฯ และลดทนุจดทะเบยีนโดยการลดมลูค่าท่ีตราไว้ของหุ้นเพื่อชดเชยส่วนต ่ากว่ามลูค่าหุ้นและผลขาดทนุ
สะสมของบริษัทฯ ตามล าดับ แต่เน่ืองจากบริษัทฯ ยังมีหุ้นท่ีคงเหลือจากการส ารองไว้เพื่อการใช้สิทธิของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ท่ีได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2554 เมื่อวนัท่ี 3 มีนาคม 2554 ซึง่ได้
สิน้อายลุงแล้ว จงึจ าเป็นท่ีบริษัทฯ จะต้องลดทนุจดทะเบยีนของบริษัทฯ จ านวน 1,943,760 บาท (หนึ่งล้านเก้า
แสนสี่หมื่นสามพนัเจ็ดร้อยหกสิบบาท) จากเดิมทนุจดทะเบยีน จ านวน 16,382,133,790 บาท (หนึง่หมื่นหกพนั
สามร้อยแปดสิบสองล้านหนึง่แสนสามหมื่นสามพนัเจ็ดร้อยเก้าสิบบาท) เป็น 16,380,190,030 บาท (หนึ่งหมื่น
หกพนัสามร้อยแปดสิบล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสามสิบบาท) แบ่งออกเป็นหุ้น จ านวน 1,638,019,003 หุ้น มลู
ค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท (สิบบาท) โดยการตดัหุ้นจดทะเบียนท่ียงัมิได้ออกจ าหน่าย จ านวน 194,376 หุ้น 
มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท (สิบบาท)  
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ความเหน็คณะกรรมการ เห็นควรเสนอท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้ นอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
โดยการตดัหุ้นจดทะเบยีนท่ียงัมิได้ออกจ าหน่าย จ านวน 194,376 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท (สิบบาท) 

 
จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสียงไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
 

วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลด
ทุนจดทะเบยีนของบริษัทฯ 

 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ บริษัทฯ จ าเป็นต้องแก้ไข
เพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เร่ือง ทนุจดทะเบยีน เป็นดงันี ้
 
“ข้อ 4 ทนุจดทะเบยีน จ านวน 16,380,190,030 บาท (หนึง่หมื่นหกพนัสามร้อยแปดสิบล้านหนึง่แสน 
   เก้าหมื่นสามสิบบาท)” 
 แบง่ออกเป็น  1,638,019,003 หุ้น (หนึง่พนัหกร้อยสามสิบแปดล้านหนึ่งหมื่นเก้าพนั 
   สามหุ้น) 
 มลูค่าหุ้นละ  10 บาท (สิบบาทถ้วน) 
 

โดยแยกออกเป็น 
 

 หุ้นสามญั  1,638,019,003 หุ้น (หนึง่พนัหกร้อยสามสิบแปดล้านหนึ่งหมื่นเก้าพนั 
  สามหุ้น) 
 หุ้นบริุมสิทธิ  - หุ้น ( - )” 
 
ความเหน็คณะกรรมการ เห็นควรเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ถือหุ้นอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบยีนของบริษัทฯ 
 
จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสียงไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 7 พจิารณาอนุมตัิการโอนทุนส ารองตามกฎหมายเพื่อชดเชยผลขาดทนุสะสมของบริษัทฯ 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล เพื่อเป็นการเตรียมการให้บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลได้ เมื่อมีก าไรสทุธิและ
กระแสเงินสดเพียงพอ บริษัทฯ จ าเป็นต้องโอนทนุส ารองตามกฎหมายของบริษัทฯ จ านวน 77,227,512 บาท 
(เจ็ดสิบเจ็ดล้านสองแสนสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสิบสองบาท) เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ โดย
ภายหลงัการโอนทนุส ารองตามกฎหมายเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมดังกล่าว บริษัทฯ จะคงเหลือผลขาดทุน
สะสม จ านวน 1,256,955,461 บาท (หนึง่พนัสองร้อยห้าสิบหกล้านเก้าแสนห้าหมื่นห้าพนัสี่ร้อยหกสิบเอ็ดบาท) 
ค านวณจากงบการเงิน ส าหรับปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 
 
ความเหน็คณะกรรมการ เห็นควรเสนอท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นอนุมัติการโอนทุนส ารองตามกฎหมาย 
จ านวน 77,227,512 บาท (เจ็ดสิบเจ็ดล้านสองแสนสองหมื่นเจ็ดพนัห้าร้อยสิบสองบาท) เพื่อชดเชยผลขาดทนุ
สะสมของบริษัทฯ 
 
จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสียงเกินกว่า 1 ใน 2 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 8 พจิารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบยีนของบริษัทฯ โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น จากเดิมมูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4.75 บาท เพื่อชดเชยส่วนต ่ากว่ามูลค่าหุ้นและ 
ผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ 

 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล ในกรณีท่ีท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นอนุมัติการโอนทุนส ารองตามกฎหมายเพื่อ
ชดเชยผลขาดทนุสะสมของบริษัทฯ ในวาระท่ี 7 บริษัทฯ จะยงัคงมีผลขาดทนุสะสมคงเหลืออยู่ภายหลงัจากการ
โอนทนุส ารองตามกฎหมายเพื่อชดเชยผลขาดทนุสะสมของบริษัทฯ จ านวน 1,256,955,461 บาท (หนึ่งพนัสอง
ร้อยห้าสิบหกล้านเก้าแสนห้าหมื่นห้าพนัสี่ร้อยหกสิบเอ็ดบาท) และ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีส่วน
ต ่ากว่ามลูค่าหุ้น จ านวน 7,337,813,974 บาท (เจ็ดพนัสามร้อยสามสิบเจ็ดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสามพนัเก้า
ร้อยเจ็ดสิบสี่บาท) ดังนัน้ เพื่อเป็นการเตรียมการให้บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลได้ เมื่อมีก าไรสุทธิและ
กระแสเงินสดเพียงพอ บริษัทฯ จ าเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้วของบริษัทฯ จ านวน 
8,599,599,765.75 บาท (แปดพนัห้าร้อยเก้าสิบเก้าล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพนัเจ็ดร้อยหกสิบห้าบาทเจ็ดสิบห้า
สตางค์) จากเดิมทนุจดทะเบยีนและทนุช าระแล้ว จ านวน 16,380,190,030 บาท (หนึง่หมื่นหกพนัสามร้อยแปด
สิบล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสามสิบบาท) เป็น 7,780,590,264.25 บาท (เจ็ดพนัเจ็ดร้อยแปดสิบล้านห้าแสนเก้า
หมื่นสองร้อยหกสิบสี่บาทยี่สิบห้าสตางค์) โดยการลดมลูค่าท่ีตราไว้ของหุ้น จากเดิมมลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10.00 
บาท (สิบบาท) เป็นมลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 4.75 บาท (สี่บาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) เพื่อชดเชยส่วนต ่ากว่ามลูค่าหุ้น
ของบริษัทฯ และผลขาดทนุสะสมของบริษัทฯ ตามล าดบั 
 
ทัง้นี ้การลดทนุจดทะเบียนโดยการลดมลูค่าท่ีตราไว้ของหุ้นดงักล่าว มิได้ท าให้จ านวนหุ้นเปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิม และภายหลงัการด าเนินการดงักล่าว บริษัทฯ จะไม่มีผลขาดทุนสะสม และจะมีส่วนเกินทนุจากการลดทนุ
จ านวน 4,830,330.75 บาท (สี่ล้านแปดแสนสามหมื่นสามร้อยสามสิบบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) ซึง่คณะกรรมการ
มีมติเสนอให้จ่ายคืนส่วนเกินทนุจากการลดทนุดงักล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นทกุรายตามสดัส่วนการถือหุ้น ในอตัราหุ้น
ละ 0.002948 บาท (ศนูย์จดุศนูย์ศนูย์สองเก้าสี่แปดบาท) โดยให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการ
บริหาร และ/หรือ บคุคลท่ีคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอ านาจก าหนดวัน
ก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้ นท่ีมีสิทธิรับคืนส่วนเกินทุน และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นต่อไป  
 

 (หน่วย :บาท) ณ 31 ธันวาคม 2557 
หลังการลดทนุ 

โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ 
จาก 10 บาท เป็น 4.75 บาท 

ทนุจดทะเบยีน 16,382,133,790 7,780,590,264.25 
ทนุท่ีออกและช าระแล้ว 16,380,190,030 7,780,590,264.25 
ส่วนต ่ากว่ามลูค่าหุ้น (7,337,813,974) - 
ส่วนเกินทนุจากการลดทนุ - 4,830,330.75 
ก าไร (ขาดทนุ) สะสม   
   จดัสรรแล้ว – ส ารองตามกฎหมาย 77,227,512 - 
   ขาดทนุสะสม    (1,334,182,973) - 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท          7,785,420,595          7,785,420,595 

  
นอกจากนี ้คณะกรรมการยงัเห็นควรเสนอต่อท่ีประชมุผู้ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการมอบอ านาจให้คณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร
มอบหมาย เป็นผู้มีอ านาจในการด าเนินการใดๆ อนัจ าเป็นและเกี่ยวเนื่องกบัการลดทนุจดทะเบยีนและทนุช าระ
แล้วของบริษัทฯ และการจ่ายคืนส่วนเกินทุนจากการลดทุนดงักล่าว และ/หรือ ด าเนินการใดๆ กับหน่วยงาน
ราชการ หรือหน่วยงานอื่นใดท่ีเกี่ยวข้อง และให้มีอ านาจแต่งตัง้ผู้ รับมอบอ านาจช่วงให้กระท าการดงักล่าวได้ 

 
ความเหน็คณะกรรมการ เห็นควรเสนอท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้ นอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
โดยการลดมลูค่าท่ีตราไว้ของหุ้น จากเดิมมลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท (สิบบาท) เป็นมลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 
4.75 บาท (สี่บาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) เพื่อชดเชยส่วนต ่ากว่ามลูค่าหุ้นและผลขาดทนุสะสมของบริษัทฯ การจ่าย
คืนส่วนเกินทุนจากการลดทุนดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.002948 
บาท (ศนูย์จดุศนูย์ศนูย์สองเก้าสี่แปดบาท) และการมอบอ านาจตามท่ีเสนอ 
 
จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสียงไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการ 

ลดทุนจดทะเบยีนของบริษัทฯ 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ บริษัทฯ จ าเป็นต้องแก้ไข
เพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เร่ือง ทนุจดทะเบยีน เป็นดงันี ้

 
 “ข้อ 4. ทนุจดทะเบยีน จ านวน 7,780,590,264.25 บาท (เจ็ดพนัเจ็ดร้อยแปดสิบล้านห้าแสนเก้าหมื่น

   สองร้อยหกสิบสี่บาทยี่สิบห้าสตางค์) 
 แบง่ออกเป็น  1,638,019,003 หุ้น (หนึง่พนัหกร้อยสามสิบแปดล้านหนึ่งหมื่นเก้า 
     พนัสามหุ้น) 
 มลูค่าหุ้นละ  4.75 บาท (สี่บาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) 
 

โดยแยกออกเป็น 
 

 หุ้นสามญั  1,638,019,003 หุ้น (หนึง่พนัหกร้อยสามสิบแปดล้านหนึ่งหมื่นเก้า 
     พนัสามหุ้น) 
 หุ้นบริุมสิทธิ  - หุ้น ( - )” 
 
ความเหน็คณะกรรมการ เห็นควรเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ถือหุ้นอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบยีนของบริษัทฯ  
 
จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสียงไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 10 พจิารณาอนุมตัิการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2558 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
และตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 17 ก าหนดให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสามในการประชุม
สามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปีทุกครัง้ โดยให้กรรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง ซึ่งในการ
ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปีครัง้นีม้ีกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 3 คน คือ นายชายน้อย  เผื่อนโกสมุ 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ นายอุดม พวัสกลุ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และนายฐาปน 
สิริวฒันภกัดี กรรมการ ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบคุคลเพื่อรับการพิจารณาคดัเลือกเป็น
กรรมการบริษัท ส าหรับการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2558 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวนัท่ี 1 
ตลุาคม 2557 ถงึ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียน ปรากฏว่า
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบคุคลเข้ารับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท  

  
ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับ
ข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ซึง่ไม่รวมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรร
หาผู้มีส่วนได้เสีย เห็นควรเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ถือหุ้นอนมุตัิการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องพ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง และด ารงต าแหน่งใน
คณะกรรมการชดุย่อยเช่นเดิม จ านวน 3 ท่าน ดงันี ้
 

1. นายชายน้อย เผื่อนโกสมุ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
2. นายอดุม พวัสกลุ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
3. นายฐาปน สิริวฒันภกัดี กรรมการ  

 
ทัง้นี ้เน่ืองจากเห็นว่าบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้ ท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการบริษัทของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และทางการท่ีเกี่ยวข้อง โดยประวัติย่อและข้อมูลท่ี
เกี่ยวข้องของผู้ ท่ีได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ รวมทัง้นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏตามประวตัิย่อ
ของกรรมการท่ีได้จดัส่งให้กบัผู้ถือหุ้น พร้อมกบัหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชมุในครัง้นี ้ตามเอกสารแนบ 3 
 
จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสียงเกินกว่า 1 ใน 2 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 11 พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการบริษทั ประจ าปี 2558  
   

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
ซึง่ก าหนดให้ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นอนมุตัิการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ  
 
ความเหน็คณะกรรมการ เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทในการสร้าง
มลูค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรร
หา ซึ่งได้พิจารณาอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทตามความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าท่ีความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด และผลการปฏิบตัิงานในสภาวะการณ์ปัจจบุนั รวมทัง้ได้เปรียบเทียบ
ข้อมลูอ้างอิงจากอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั จงึเห็นควรเสนอท่ีประชมุผู้ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนแก่
กรรมการและกรรมการชดุย่อย ประจ าปี 2558 ดงันี ้
 

 ประธาน สมาชิก 
หน่วย : บาท/บคุลล ค่าเบีย้ประชมุ ค่าตอบแทน 

รายเดือน 
ค่าเบีย้ประชมุ 

 
ค่าตอบ 

แทนรายเดือน 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท  25,000 20,000 20,000 10,000 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร  - 25,000 - 20,000* 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ  - 40,000 - 30,000 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 22,000 - 18,000 - 
 หมายเหต ุ *  ไม่รวมกรรมการบริหารซึง่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ  

ทัง้นี ้ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชดุยอ่ย ประจ าปี 2558 รวมกบัค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) จะไม่
เกินวงเงิน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาท) โดยบริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ในปี 2557 รวมเป็น
เงินจ านวน 4,166,000 บาท (สีล้่านหนึง่แสนหกหมื่นหกพนับาท) 

    
จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสียงไม่ต ่ากว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุ 
 

วาระที่ 12 พจิารณาอนุมัติการแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2558 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 
2535 และตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 41 ก าหนดให้ท่ีประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปีแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และ
ก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัททกุปี 

   
  ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ด าเนินการคัดเลือกผู้สอบบญัชี ประจ าปี 

2558 และได้เสนอต่อท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2558 เมื่อวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2558 ให้พิจารณา
เห็นชอบ เพื่อเสนอต่อท่ีประชมุสามญัผู้ถือหุ้นเพื่ออนมุตัิแต่งตัง้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากัด เป็น
ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ โดยมีผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่ดงัต่อไปนี ้ 

 
1. นายนิรันดร์ ลีลาเมธวฒัน์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 2316 หรือ  
2. นางวิไล บรูณกิตติโสภณ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 3920 หรือ 
3. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4439 หรือ  
4. นางสาววิภาวรรณ  ปัทวนัวิเวก ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4795 
 

เป็นผู้สอบบญัชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินบริษัทฯ ประจ าปี 2558 เน่ืองจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย 
สอบบญัชี จ ากดั เสนอราคาค่าบริการสอบบญัชีท่ีสมเหตสุมผลเมื่อเปรียบเทียบกบัขอบเขตของงาน ซึง่บริษัทฯ 
มีบริษัทย่อยเพิ่มขึน้อีก 5 บริษัท โดยค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ มีจ านวนรวม 1,050,000 บาท 
(หนึ่งล้านห้าหมื่นบาท) ทัง้นี ้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด ได้เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ 
ติดต่อกนัมาแล้ว 9 ปี และไม่มีความสมัพนัธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือ ผู้ ท่ีเกี่ยวข้องกบับคุคลดงักล่าวแต่อย่างใด จงึมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
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ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็น
ควรเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ถือหุ้นอนมุตัิการแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี ดงันี ้
 
1. ให้แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั ให้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ดงัมี

รายนามต่อไปนี ้
 

1. นายนิรันดร์ ลีลาเมธวฒัน์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 2316 หรือ 
2. นางวิไล บรูณกิตติโสภณ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 3920 หรือ 
3. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4439 หรือ 
4. นางสาววิภาวรรณ ปัทวนัวิเวก ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4795  

 
โดยให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งมีอ านาจตรวจสอบ ท า และลงนามในรายงานการสอบบญัชี โดยในการ
พิจารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการได้พิจารณาถึงความพร้อม ขอบเขตการให้บริการ อัตราค่าสอบบัญชี 
ประกอบกบัประสบการณ์ของผู้สอบบญัชี และมีความเป็นอิสระไม่มีความสมัพนัธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกบั
บริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเกี่ยวข้องกบับคุคลดงักล่าว กระบวนการสอบบญัชี 
รวมทัง้ความต่อเน่ืองในการตรวจสอบ 

 
ทัง้นี ้นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส เป็นผู้ลงนามในรายงานการสอบบญัชีประจ าปี 2555 - 2557 และ ปี 2552 
นายนิรันดร์ ลีลาเมธวฒัน์ เป็นผู้ลงนามในรายงานการสอบบญัชีประจ าปี 2553 – 2554 นางสาววิภาวรรณ ปัท
วนัวิเวก เคยได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ในปี 2556 – 2557 และนางวิไล บรูณกิตติโสภณ 
ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ในปีนีเ้ป็นปีแรก 
 

2. ก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ รวมทัง้สิน้ไม่เกิน 1,050,000 บาท (หนึง่ล้านห้าหมื่นบาท) ประกอบด้วย 
- ค่าตรวจสอบงบการเงินประจ าปีของบริษัทฯ 390,000 บาท 
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ    660,000 บาท 
 รวมทัง้สิน้ 1,050,000 บาท 

 
ทัง้นี ้บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าสอบบญัชีประจ าปี 2555 ถึงปี 2557 ให้แก่ผู้สอบบญัชีจากบริษัท  
เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั ส าหรับการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย มีรายละเอียดดงันี ้

 หน่วย : บาท 
รายการ 2557 2556 2555 

ค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ  980,000 900,000 900,000 
ค่าสอบบญัชีของบริษัทย่อย 2,720,000 2,800,000 3,100,000 
ค่าบริการ IFRS Convergence - - 390,000 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ - - 85,550 
รวมค่าสอบบญัชีและบริการอื่น 3,700,000 3,700,000 4,475,550 

 
นอกจากนี ้ ยังมีค่าบริการอื่นๆ ท่ีบริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายให้กบับริษัทในเครือของ  บริษัท เคพีเอ็มจี  
ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั ดงันี ้

 หน่วย : บาท 
ชื่อผู้ให้บริการ 2557 2556 2555 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย ท่ีปรึกษาธุรกิจ จ ากดั - - 363,800 
หมายเหต ุ: บริษัท เคพีเอ็มจ ีภมูิไชย ท่ีปรึกษาธุรกิจ จ ากดั เป็นคนละนิติบคุคลกบับริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย 
สอบบญัชี จ ากดั และขอบเขตงานท่ีให้ค าปรึกษาดงักล่าวไม่ซ า้ซ้อนกบังานด้านการสอบบญัชี 

 
จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสียงเกินกว่า 1 ใน 2 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 13 พจิารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้าม)ี 
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จงึขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 ครัง้ท่ี 22 โดยพร้อมเพรียงกนั ตาม

วนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าว โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบยีนเพื่อเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ถือหุ้นตัง้แต่เวลา 12:00 น. 
 
  อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตัง้บคุคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
แทนในการประชุมครัง้นี ้โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ท่ีส่งมาตามเอกสารแนบ  9 หรือ
สามารถ Download หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศ
และแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น) ได้ท่ี www.goldenlandplc.co.th โดยให้
เลือกใช้แบบใดแบบหนึง่ตามท่ีระบไุว้เท่านัน้ 
 
 

 ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 

 ( นายธนพล ศิริธนชยั ) 
 ประธานอ านวยการ 

                        บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
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  รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2557 
บริษัท แผ่นดนิทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) 

ประชุมวันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2557 เวลา 14.00 น. 
ณ ห้องประชุม ชัน้ 8 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  

เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------- 
 
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายวนัชยั  ศารทลูทตั ประธานกรรมการ 
2. นายปณต   สิริวฒันภกัด ี รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร 
3. นายฐาปน  สิริวฒันภกัด ี กรรมการ 
4. นายโชติพฒัน์  พีชานนท์ กรรมการ 
5. นายสิทธิชยั   ชยัเกรียงไกร กรรมการ / กรรมการบริหาร 
6. นายชายน้อย   เผื่อนโกสมุ กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
7. นายอดุม   พวัสกลุ กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 
8. นายชินวฒัน์  ชินแสงอร่าม กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 
9. นายธนพล   ศิริธนชยั กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานอ านวยการ 
 
กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 

- ไม่มี - 
 
ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายแสนผิน   สขีุ กรรมการผู้จดัการ สายงานโครงการท่ีอยู่อาศยั 
2. นายสมบรูณ์ วศินชชัวาล รองกรรมการผู้จดัการ สายงานบญัชี และการเงิน 
3. นายก าพล  ปญุโสณี เลขานกุารบริษัท / ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ สายงานพฒันาธุรกิจ 
4. นายวิทวสั   คตุตะเทพ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ สายงานโครงการเชิงพาณิชยกรรม 
5. นายเทพศกัด์ิ นพกรวิเศษ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ สายงานบญัชีและการเงิน 

 
ที่ปรึกษาทางการเงนิและที่ปรึกษาการเงนิอิสระ 
1. นางสาวจิรยง อนมุานราชธน  ท่ีปรึกษาการเงิน / บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จ ากดั 
2. นายทวี  ทวีแสงสกลุไทย   ท่ีปรึกษาการเงินอิสระ / บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชชยศ ท่ีปรึกษา จ ากดั 
 
ที่ปรึกษาทางกฎหมาย 
1. นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบญุ ท่ีปรึกษากฎหมาย / บริษัท วีระวงค์, ชินวฒัน์ และเพียงพนอ จ ากดั  

 
เร่ิมประชุม เวลา 14:00 น.  
นายวนัชยั  ศารทลูทตั ประธานกรรมการ  ท าหน้าท่ีประธานท่ีประชมุ  
 

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับและขอบคณุท่านผู้ถอืหุ้นท่ีได้เข้าร่วมประชมุ และแถลงว่า การประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้น 
ครัง้ท่ี 1/2557 ในวนันี ้ เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 6/2557 เมือ่วนัท่ี 14 ตลุาคม 2557 เพื่อพิจารณาเร่ืองต่างๆ 
ตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือบอกกล่าวเรียกประชมุ 
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โดยบริษัทฯ ได้ก าหนดวันก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้ นท่ีมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม วิสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ท่ี 1/2557 
(Record Date) ในวนัพธุท่ี 29 ตลุาคม 2557 และก าหนดให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  โดยวิธีปิดสมดุทะเบยีนรายชื่อผู้ถือหุ้นและพกัการโอนหุ้นในวนัพฤหสับดีท่ี 30 ตลุาคม 2557 
 

ในการประชมุวิสามญัผู้ถอืหุ้น ครัง้ท่ี 1/2557 นี ้ มีทนุจดทะเบียนเรียกช าระแล้วคิดเป็นจ านวนหุ้นทัง้หมดท่ีมีสิทธิเข้า
ร่วมประชมุจ านวน 1,638,019,003 หุ้น จากจ านวนผู้ถือหุ้นทัง้หมด 6,697 ราย  โดยมีผู้ถือหุ้นท่ีมาเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง 135 ราย 
มีจ านวนหุ้นรวม 22,319,030 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.36 ของทนุจดทะเบยีนเรียกช าระแล้ว มีผู้ถอืหุ้นท่ีมอบฉนัทะ 154  ราย  มี
จ านวนหุ้นรวม 1,252,031,061 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.44 ของทนุจดทะเบยีนเรียกช าระแล้ว รวมเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 289 ราย 
รวม 1,274,350,091 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.80 ของทนุจดทะเบยีนเรียกช าระแล้ว ซึง่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายแล้ว
ทัง้หมดของบริษัทฯ เข้าร่วมประชมุครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

 
ก่อนเร่ิมการประชมุ ประธานกรรมการได้กล่าวแนะน า กรรมการบริษัท ผู้บริหาร ท่ีปรึกษาการเงิน ท่ีปรึกษาการเงิน

อิสระ และท่ีปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชมุ 
 

จากนัน้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธนพล ศิริธนชยั ชีแ้จงวิธีการปฏิบตัิในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระให้ผู้
ถือหุ้นทกุท่านทราบ ดงันี ้
 

 ผู้ถือหุ้นทกุคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือ โดยให้นบัหนึง่หุ้นต่อหนึง่เสียง 
 ในการลงคะแนนเสียง หากในวาระใดไม่มีผู้ ไม่เห็นด้วยและไม่มีผู้ งดออกเสียง บริษัทฯ ขอสรุปวาระนัน้ๆ ว่า ผู้

ถือหุ้นทกุท่านมีมติเป็นเอกฉนัท์ อย่างไรก็ดี หากมีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรือประสงค์จะงดออกเสียง ขอให้ท่านผู้
ถือหุ้ นท่ีไม่เห็นด้วยหรือประสงค์จะงดออกเสียง กาเคร่ืองหมายกากบาทลงในช่องไม่เห็นด้วยหรือ  
งดออกเสียงในบัตรลงคะแนนและยกมือขึน้ เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ เก็บบัตรเพื่อน ามานับคะแนน  
ผู้ถือหุ้นท่ีเห็นด้วยหรือไม่งดออกเสียงถือว่าอนมุตัิ 

 
การลงคะแนนในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้จะถอืเป็นโมฆะ  
1. บตัรลงคะแนนท่ีมีการท าเคร่ืองหมายเกินกว่า 1 ชอ่ง 
2. บตัรลงคะแนนท่ีมีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขดักนั 
3. บตัรลงคะแนนท่ีไม่มีการแสดงเจตนาในการลงคะแนน 
4.  บตัรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆ่าและไม่มีลายมอืชื่อก ากบั 
5.  บตัรลงคะแนนท่ีลงคะแนนเกินกว่าเสียงท่ีมีอยู ่

 
 ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซกัถาม และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบัแต่ละวาระ

นัน้ตามความเหมาะสม โดยให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่ีต้องการซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น แจ้งชื่อและนามสกุลให้ท่ี
ประชมุทราบก่อน ค าถามนอกเหนือจากวาระท่ีพิจารณาอยู่ กรุณาน าไปสอบถามในวาระอื่น ซึง่เป็นการพิจารณาเร่ืองอื่นๆ และ
เพื่อไม่ให้ท่ีประชุมต้องรอผลการลงคะแนนของวาระการประชุมท่ีท าการพิจารณา จึงจะขอด าเนินการเพื่อพิจารณาในวาระการ
ประชมุถดัไป เมื่อพิจารณาในวาระการประชุมถดัไปเสร็จแล้ว จะย้อนกลบัมาแจ้งผลของการลงคะแนนของวาระการประชมุก่อน
หน้านี ้

 
จากนัน้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่า เพื่อความโปร่งใสในการนบัคะแนน บริษัทฯ จึงได้เรียนเชิญ นางสาว

วรมนต์ เก่งถนอมศกัด์ิ ท่ีปรึกษากฎหมายจาก บริษัท วีระวงค์, ชินวฒัน์ และเพียงพนอ จ ากัด เป็นตวัแทนในการเข้าร่วมสังเกตุ
การณ์การนบัคะแนนของบริษัทฯ และขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าร่วมเป็นอาสาสมคัรในการสงัเกตกุารนบัคะแนนของ
บริษัทฯ ด้วย โดยมีผู้ถือหุ้นรายย่อย 1 ราย เข้าร่วมเป็นอาสาสมคัรดงักล่าว 

 
ต่อจากนัน้ ประธานฯ ได้ด าเนินการประชมุตามระเบยีบวาระ ดงันี ้
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วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นครัง้ที่ 21/2557 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 
 

ประธานฯ ขอเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ท่ี 21/2557 ซึง่ประชมุ
เมื่อวันท่ี 21 เมษายน 2557 โดยส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียก
ประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้นครัง้นี ้

 
เน่ืองจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ  จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น

พิจารณารับรองการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ท่ี 21/2557 โดยมติในวาระนีต้้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชมุ และออกเสียงลงคะแนน 
 

มต ิท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ท่ี 21/2557 ด้วยคะแนนเสียง
ข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุและ ออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วาระที่ 2 พจิารณาอนุมตัิการเข้าซือ้หุ้นสามัญของ บริษทั กรุงเทพบ้านและที่ดิน จ ากดั (มหาชน) (“KLAND”) 
จ านวน 1,780,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นช าระแล้วของ KLAND หรือในจ านวน
ขัน้ต ่าที่ท าให้บริษทัฯ ถือหุ้นใน KLAND ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด
ของ KLAND และท าให้บริษทัฯ มีอ านาจควบคุมใน KLAND ในราคาหุ้นละ 2.00 บาท คิดเป็นมูลค่าทัง้สิน้ 
3,560,000,000 บาท จากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ KLAND ซึ่งถอืเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สนิของบริษทัฯ 
และเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกนัของบริษทัฯ 

 
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธนพล ศิริธนชยั กรรมการและประธานอ านวยการ เป็นผู้ รายงานรายละเอียดท่ี

เกี่ยวข้องกบัวาระนี ้
 
นายธนพล ศิริธนชยั กรรมการและประธานอ านวยการ ได้ชีแ้จงต่อท่ีประชมุว่า รายการท่ีจะขออนมุตัจิากท่ีประชมุผู้

ถือหุ้นในวนันี ้ เป็นส่วนหนึง่ของแผนกลยทุธ์ในการด าเนินงานของบริษัทฯ ท่ีได้เรียนน าเสนอท่านผู้ถือหุ้นตัง้แต่ บริษัท ยนิูเวนเจอร์ 
จ ากดั (มหาชน) เข้าซือ้หุ้นและเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ในปี 2556 โดยได้ก าหนดกลยทุธ์และทิศทางของบริษัทฯ เป็น
บนัได 3 ขัน้ เร่ิมตัง้แต่ปี 2556 บริษัทฯ ได้มีความมุ่งมัน่ในการปรับโครงสร้างพืน้ฐานของบริษัทฯ ซึง่ได้ผลเป็นท่ีน่าพอใจ และส่งผล
ให้ในปี 2557 ถงึไตรมาส 3 นี ้บริษัทฯ สามารถพลิกฟืน้ผลตอบแทนกลบัมามีผลก าไรได้แล้ว โดยในก้าวถดัไปจะเป็นกลยทุธ์ส าคญั
ท่ีจะสร้างการเติบโตให้บริษัทฯ เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้ ซึง่การท่ีจะได้ขยายโอกาสในการลงทนุพฒันาโครงการท่ีอยู่อาศยัใน
แนวราบให้ครอบคลมุในทกุส่วนของตลาด และการจดัตัง้กองทนุทรัสต์เพื่อให้กองทนุทรัสต์เข้าลงทนุเช่าระยะยาวในสิทธิการเช่า
ท่ีดินและอาคารของโครงการสาทร สแควร์ ท าให้บริษัทฯ มีเงินกลบัเข้ามาใช้ในการลดภาระหนี ้ และขยายการลงทนุของบริษัทฯ 
นัน้ ถือเป็นกลยทุธ์ท่ีส าคญั ซึง่จะท าให้บริษัทฯ มีความมัน่คงและเตบิโตขึน้อย่างรวดเร็ว 

 
ทัง้นี ้ รายการแรกท่ีบริษัทฯ จะขออนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ถือหุ้นในวาระนี ้ เป็นการขออนมุตัิเข้าซือ้หุ้นสามญัของบริษัท 

กรุงเทพบ้านและท่ีดิน จ ากดั (มหาชน) (“KLAND”) จ านวน 1,780,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นช าระแล้ว
ของ KLAND หรือในจ านวนขัน้ต ่าท่ีท าให้บริษัทฯ ถือหุ้นใน  KLAND ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51  ของจ านวนหุ้นช าระแล้วของ KLAND 
และท าให้บริษัทฯ มอี านาจควบคมุใน KLAND ในราคาหุ้นละ 2 บาท คิดเป็นมลูค่าทัง้สิน้ 3,560,000,000 บาท จากกลุม่ผู้ถอืหุ้น
เดิมของ KLAND ซึง่เป็นรายการได้มาซึง่ทรัพย์สินของบริษัทฯ และเป็นรายการท่ีเกี่ยวโยงกนั โดยการเข้าซือ้หุ้นของ KLAND เป็น
การเข้าซือ้ภายหลงัจาก KLAND ได้ขายส่วนธุรกิจการพฒันาโครงการอาคารสงูออกไปแล้ว คงเหลือเฉพาะในส่วนการพฒันา
โครงการอสงัหาริมทรัพย์ประเภทท่ีอยู่อาศยัในแนวราบ ซึง่เป็นส่วนท่ีจะช่วยส่งเสริมศกัยภาพของการพฒันาโครงการท่ีอยู่อาศยัใน
แนวราบของบริษัทฯ ให้ครอบคลมุตลาดได้อย่างทัว่ถงึมากขึน้ 

 

มต ิ จ านวนผู้ถือหุ้น  
(ราย) 

จ านวนเสยีง 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้น 
ซึ่งมาประชุมและ 

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
เห็นด้วย 291 ราย 1,274,367,130 เสียง 99.99976 
ไม่เห็นด้วย 1 ราย 3,000 เสียง 0.00024 
งดออกเสียง 0 ราย 0 เสียง 0.00000 
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 1,274,370,130 เสียง  
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จากนัน้ นายธนพล ศิริธนชยั กรรมการและประธานอ านวยการ ได้ขอให้ นางสาวจิรยง อนมุานราชธน ท่ีปรึกษาทางการ
เงิน บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จ ากดั ชีแ้จงข้อมลูการเข้าท ารายการซือ้หุ้นของ KLAND ให้ท่ีประชมุผู้ถอืหุ้นรับทราบในรายละเอียด
ต่อไป 

 
นางสาวจิรยง อนมุานราชธน ท่ีปรึกษาทางการเงิน บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จ ากดั ชีแ้จงต่อท่ีประชมุว่า คณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้มีมติอนมุัติการเข้าซือ้หุ้นสามัญของ KLAND จ านวน 1,780,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายได้แล้วทั ง้หมดของ KLAND จากผู้ ถือหุ้ นเดิม หรือในจ านวนขัน้ต ่ า ท่ีท าให้บริษัทฯ ถือหุ้ นใน KLAND 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด และท าให้บริษัทฯ มีอ านาจควบคมุ KLAND ในราคาหุ้นละ 2 บาท 
รวมเป็นมลูค่าทัง้สิน้ 3,560,000,000 บาท โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ คณะกรรมการบริหาร และ/ หรือ 
บคุคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอ านาจในการด าเนินการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกบัการเข้าท ารายการภายใต้
กรอบท่ีได้รับการอนมุตัิจากท่ีประชมุกรรมการและท่ีประชมุผู้ถือหุ้น 

 
ทัง้นี ้การเข้าซือ้หุ้นสามญั KLAND ดงักล่าว ถือเป็นการได้มาซึง่กิจการทัง้หมดของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

ตามมาตรา 107 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) และถือเป็นการได้มาซึ่ง
สินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบยีนตามท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ีทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท า
รายการท่ีมีนัยส าคัญท่ีเข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ  
เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศ
รายการได้มาหรือจ าหน่ายไป”) ทัง้นี ้ในการค านวณขนาดรายการ โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ฉบบัสอบทาน
ส าหรับงวด 6 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2557 การซือ้หุ้น KLAND ดงักล่าวมีขนาดรายการสงูสดุค านวณตามเกณฑ์ก าไรสทุธิ 
เท่ากบัร้อยละ 331.28 ของก าไรสุทธิ 4 ไตรมาสย้อนหลงั ตัง้แต่กรกฎาคม 2556 – มิถนุายน 2557 (โดยอ้างอิงจากงบการเงิน 
KLAND ณ 30 มิถนุายน 2557 เฉพาะในส่วนของอสงัหาริมทรัพย์ประเภทท่ีอยู่อาศยัแนวราบ และการขายเงินลงทนุในหลกัทรัพย์
เผื่อขายท่ีเกิดขึน้เมื่อวนัท่ี 27 สิงหาคม 2557) 

 
เมื่อรวมขนาดรายการซือ้หุ้ นสามัญ KLAND กับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รายการอื่นท่ีเกิดขึน้ในช่วง 6 เดือน 

ท่ีผ่านมา ได้แก่ การลงทุนก่อสร้างอาคารส านกังาน FYI CENTER ซึง่มีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มลูค่ารวมสิ่งตอบแทน 
เท่ากบัร้อยละ 23.53 ของมลูค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และรายการได้มาซึง่สินทรัพย์รายการอื่นท่ีบริษัทฯ จะขอ
อนมุัติการเข้าท ารายการจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ได้แก่ ธุรกรรมจองซือ้หน่วยทรัสต์ในวาระท่ี 4 เป็นจ านวนไม่เกินร้อยละ 30 ของ
จ านวนหน่วยทรัสต์ท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของทรัสต์ ซึง่จะมีมลูค่าประมาณไม่เกิน 3,000 ล้านบาท คิดเป็นขนาดรายการสงูสดุ
ตามเกณฑ์มลูค่ารวมสิ่งตอบแทนร้อยละ 22.00 ของมลูค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ (ซึง่การค านวณขนาดรายการของการจองซือ้
หน่วยทรัสต์จะขึน้อยู่กบัราคาเสนอขายสดุท้ายของหน่วยทรัสต์ของทรัสต์) รายการได้มาซึง่สินทรัพย์ทัง้หมดจะมีขนาดรายการรวม
สงูสดุเท่ากบัร้อยละ 331.28 ตามเกณฑ์ก าไรสทุธิ ถือเป็นรายการได้มาซึง่สินทรัพย์ประเภทท่ี 4 กล่าวคือ เข้าข่ายเป็นรายการจด
ทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยอ้อม (Backdoor Listing) ตามประกาศเร่ืองการได้มาหรือจ าหน่ายไป อย่างไรก็ดี เน่ืองจาก
รายการดงักล่าวมีลกัษณะครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ท่ีได้รับการยกเว้นการยื่นค าขอให้รับหลกัทรัพย์ใหม่ กล่าวคือ 

 
1) ธุรกิจท่ีบริษัทฯ ได้มามีลกัษณะของธุรกิจท่ีคล้ายคลึงหรือเสริมกันและกนักบัธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจบุนั โดย

บริษัทฯ และ KLAND ด าเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทโครงการท่ีอยู่อาศยัแนวราบเช่นเดียวกนั การ
เข้าท ารายการจะส่งผลให้ขนาดธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ของกลุ่มบริษัทฯ มีขนาดใหญ่ขึน้   

2) ภายหลงัการเข้าท ารายการ บริษัทฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคญัในธุรกิจหลกัของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ แต่
อย่างใด โดยท่ีบริษัทฯ มุ่งเน้นธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ซึง่เป็นธุรกิจหลกัต่อไป  

3) ภายหลงัการเข้าท ารายการ กลุ่มบริษัทจดทะเบียนและบริษัทจดทะเบียนยงัคงมีคุณสมบตัิครบถ้วนในการเป็น
บริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ต่อไป และไม่มีเหตอุนัใดท่ีจะส่งผลให้บริษัทฯ จะพ้นสภาพจากการเป็น
บริษัทจดทะเบยีน และ 

4) ภายหลงัการเข้าท ารายการ บริษัทฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยัส าคญัในคณะกรรมการของบริษัทฯ และใน
อ านาจควบคมุของบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นท่ีมีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ 
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นอกจากนี ้รายการเข้าซือ้หุ้นสามญั KLAND ยงัเข้าข่ายเป็นการท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกนัของบริษัทจดทะเบียนตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 21/2551 เ ร่ือง หลักเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบยีนในรายการท่ีเกี่ยว
โยงกนั พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) โดยมีขนาดรายการเท่ากบัร้อยละ 37.81 
และร้อยละ 39.94 ของจ านวนสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2557 ตามล าดบั 

 
รายละเอียดของรายการเข้าซือ้หุ้นสามญั KLAND ปรากฏตามสารสนเทศรายการได้มาซึง่สินทรัพย์และรายการท่ี

เกี่ยวโยงกนัของบริษัทฯ กรณีการซือ้หุ้นของ KLAND ตามเอกสารแนบ 2 ซึง่ได้จดัส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชญิประชมุ 
 
ในการเข้าท ารายการเข้าซือ้หุ้นสามญั KLAND ดงักล่าวข้างต้น บริษัทฯ ไม่มีหน้าท่ีในการยื่นค าขอพิจารณาให้รับ

หลกัทรัพย์ใหม่เน่ืองจากได้รับการยกเว้นการยื่นค าขอให้รับหลกัทรัพย์ใหม่ตามท่ีกล่าวข้างต้น แต่อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีหน้าท่ีต้อง
ด าเนินการ ดงันี ้

  
1)  จดัท ารายงาน และเปิดเผยรายการต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ   
2)  จดัให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนมุตัิการเข้าท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ โดยต้องได้รับคะแนน

เสียงอนมุัติจากท่ีประชมุผู้ถือหุ้นไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย และ  

3)  จดัให้มีท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระแสดงความเห็นเกี่ยวกบัการเข้าท ารายการได้มาซึง่สินทรัพย์ดงักล่าว และส่ง
ความเห็นดงักล่าวให้กบัตลาดหลกัทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้นทราบด้วย 

 
ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้แต่งตัง้ให้ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ ช โธมัทสุ ไชชยศ ที่ปรึกษา จ ากัด เป็นท่ีปรึกษาการเงินอิสระในการให้

ความเห็นเกี่ยวกบัการเข้าท ารายการดงักล่าว จึงขอเรียนเชิญ นายทวี ทวีแสงสกลุไทย ตวัแทนจาก บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชชยศ ท่ี
ปรึกษา จ ากดั ได้ชีแ้จงความเหมาะสมในการเข้าท ารายการซือ้หุ้น KLAND ให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป  

 
นายทวี  ทวีแสงสกลุไทย บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัสุ ไชชยศ ท่ีปรึกษา จ ากดั ได้ชีแ้จงความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงิน

อิสระต่อการเข้าท ารายการซือ้หุ้น KLAND ทัง้นี ้รายละเอียดปรากฎตามรายงานความเห็นท่ีปรึกษาการเงินอิสระต่อรายการได้มาซึ่ง
สินทรัพย์และรายการท่ีเกี่ยวโยงกนั กรณีการซือ้หุ้นของ KLAND ซึง่ได้จดัส่งให้แก่พร้อมหนงัสือเชิญประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้นในครัง้นี ้

 
โดย นายทวี ทวีแสงสกลุไทย ได้ชีง้แจงต่อท่ีประชมุว่า ปัจจบุนั KLAND มีโครงการอสงัหาริมทรัพย์ท่ีมีศกัยภาพสงูเช่น  

โครงการ The Grand Park พระรามสอง มูลค่าโครงการประมาณ 2,000,000,000 บาท โครงการ The Grand ป่ินเกล้า  
มลูค่าโครงการประมาณ  5,000,000,000 บาท ทัง้นี ้KLAND ยังมีโครงการซึ่งก าลังพัฒนารวม 5 โครงการมูลค่าประมาณ 
11,000,000,000 บาท ซึ่งหากบริษัทฯ เข้าซือ้หุ้ นของ KLAND แล้ว โครงการดังกล่าวข้างต้นจะสามารถด าเนินได้อย่างต่อเน่ือง  
โดยเมื่อพิจารณาประโยชน์ของการเข้าท ารายการซือ้หุ้ น KLAND โดยละเอียดแล้ว ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า  
การเข้าท ารายการดงักล่าวมีความเหมาะสม ดงันี ้

 
1. การเข้าซือ้หุ้น KLAND ท าให้บริษัทฯ มีศกัยภาพในการพฒันาโครงการใหม่ โดยถือเป็นการลดความเสี่ยงในการ

พฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ลง เน่ืองจาก KLAND มีความพร้อมในการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์สงู 
2. บริษัทฯ สามารถขยายฐานลูกค้าของบริษัทฯ เน่ืองจาก KLAND มุ่งเน้นลูกค้าระดับกลางถึงระดับสูง 

(Premium) ในขณะท่ีบริษัทฯ มุ่งเน้นลกูค้าระดบักลาง 
3. เสริมสร้างศกัยภาพในการแข่งขนัส าหรับการให้บริการด้านอสงัหาริมทรัพย์ 
4. สามารถลดต้นทนุทางการเงิน และสามารถใช้องค์ความรู้ด้านอสงัหาริมทรัพย์เพื่อพฒันาองค์กรได้ (Synergy) 

 
อย่างไรก็ดี การเข้าท ารายการซือ้หุ้น KLAND อาจท าให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงในบางประการ กล่าวคอื  

 
1. บริษัทฯ อาจต้องรับภาระจากการช าระดอกเบีย้เงินกู้ ยืมแก่สถาบนัการเงินเพื่อน าเงินทุนดังกล่าวเข้าซือ้หุ้ น 

KLAND  
2. ภายหลงัการเข้าซือ้หุ้น KLAND บริษัทฯ จะต้องจดัท างบการเงินการเงินรวม (Consolidated) เพื่อรับรู้หนีส้ิน

ของ KLAND ดงันัน้ อตัราส่วนหนีส้ินต่อทนุของบริษัทฯ อาจสงูขึน้ ซึง่ปัจจบุนัอตัราส่วนหนีส้ินต่อทนุของบริษัท
ฯ อยู่ในอตัรา [3:6] หากบริษัทฯ ได้เข้าท ารายการซือ้ KLAND ส าเร็จลงจ าส่งผลให้อตัราส่วนหนีส้ินต่อทนุสงูขึน้
เท่ากบัร้อยละ 1.75  
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แม้ว่าการเข้าซือ้หุ้น KLAND ครัง้นี ้ จะถือเป็นรายการท่ีเกี่ยวโยงกนัตามท่ีรายละเอียดข้างต้น แต่เมื่อพิจารณา

รายละเอียดการเข้าท ารายการซือ้หุ้น KLAND แล้ว ถอืว่าเงือ่นไขในการเข้าท ารายการเป็นเงื่อนไขทางการค้าทัว่ไป โดยบริษัทฯ 
จะต้องด าเนนิการขออนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ถอืหุ้นเพื่อเข้าท ารายการ 
 

นอกจากนี ้เมื่อพิจารณาเหมาะสมด้านราคาเสนอขาย โดยใช้วิธีการเปรียบเทียบจ านวน 6 วิธี ท่ีปรึกษาทางการอิสระมี
ความเห็นว่า วิธีการเปรียบเทียบราคาท่ีมีความเหมาะสมท่ีสดุได้แก่ วิธีการค านวณแบบลดกระแสเงินสด ซึง่ราคาหุ้นโดยประมาณเท่ากบั 
2.09 – 2.17 บาท ดงันัน้ การเข้าซือ้หุ้น KLAND ในราคา 2 บาทจงึถือว่ามีความเหมาะสมและสมเหตสุมผล 

 
มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นโดยมีสาระส าคญัสรุปได้ดงันี ้
 
 นายวีระ นภาพฤกษ์ชาติ : ก่อนท่ีบริษัท ยนิูเวนเจอร์ จ ากดั (มหาชน) จะเข้ามาซือ้หุ้นและเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

บริษัทฯ มุ่งเน้นการพฒันาโครงการเพื่อขายสินค้าให้กบักลุ่มลกูค้าระดบับน (Premium) แต่ภายหลงัเมื่อ บริษัท 
ยนิูเวนเจอร์ จ ากดั (มหาชน) ได้เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่แล้ว ผู้บริหารใหม่ได้เปลี่ยนแผนในการท าธุรกิจจาก
กลุ่มลกูค้าระดบับน (Premium) มาเป็นกลุ่มลกูค้าระดบักลางหรือล่าง แล้วเหตใุดบริษัทฯ จึงตดัสินใจเข้าซือ้หุ้น
ของ KLAND ซึง่เน้นการขายสินค้าให้กลุ่มลกูค้าระดบับน (Premium) ซึง่แตกต่างจากแผนการท าธุรกิจท่ีเคยได้
แจ้งไว้ 
 

 นายธนพล ศิริธนชัย: ในช่วงเร่ิมต้นบริษัทฯ ได้มุ่งเน้นท่ีจะพัฒนาโครงการเพื่อขายลกูค้าในระดบักลางซึง่เป็น
กลุ่มท่ีมีฐานลูกค้าใหญ่ท่ีสุดในตลาด และจะสามารถสร้างการเติบโตให้กบับริษัทฯ ได้อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็
ตาม ผู้บริหารและคณะท างานของบริษัท GLR ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
แนวราบทัง้ในตลาดระดบักลางและระดบับน มีความเชื่อมัน่ว่าบริษัทฯ มีความพร้อมท่ีจะขยายตลาดขึน้ไปในระดบับน
ได้ ซึง่จะท าให้บริษัทฯ มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและยัง่ยืนขึน้ ประกอบกบั KLAND ก็เป็นบริษัทท่ีมีประสบการณ์และ
ชื่อเสียงในการพฒันาและขายสินค้าในระดบับนท่ีประสบความส าเร็จมาเป็นระยะเวลายาวนาน ดังนัน้ บริษัทฯ จึงมี
ความเชื่อมั่นว่าการเข้าลงทุนใน KLAND จะช่วยส่งเสริมศักยภาพในการพัฒนาและขายโครงการอสังหาริมทรัพย์
แนวราบทัง้ในตลาดระดบักลางและระดบับนให้เติบโตคู่กนัได้อย่างยัง่ยืน 

 
 ผู้ถือหุ้น: ตามท่ีบริษัทฯ ชีแ้จงว่า ในการซือ้หุ้ น KLAND ครัง้นี ้บริษัทฯ มีความประสงค์จะเข้าซือ้เฉพาะส่วน

อสังหาริมทรัพย์ในแนบราบเท่านัน้ ดังนัน้ จึงขอสอบถามว่าบริษัทฯ มีแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
แนวสงูของ KLAND อย่างไร และมลูค่าสินทรัพย์ของ KLAND ท่ีได้น าเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณา หมายความรวมถึง
มลูค่าสินทรัพย์แนวสงูหรือไม่ 
 

 นางสาวจริยง อนุมานราชธน: ในการเข้าซือ้หุ้น KLAND ครัง้นี ้บริษัทฯ ได้ท าข้อตกลงกบัผู้ถือหุ้นเดิมท่ีเสนอขายหุ้น
ว่า บริษัทฯ จะเข้าซือ้ KLAND ภายหลังจาก KLAND ได้ด าเนินการปรับโครงสร้างธุรกิจโดยขายโครงการพัฒนา
อสงัหาริมทรัพย์แนวสงูออกไปแล้ว คงเหลือเฉพาะโครงการพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์แนวราบเท่านัน้ ซึง่จะช่วยส่งเสริม
การพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์แนวราบของบริษัทฯ ให้มีการเติบโตได้อย่างรวดเร็วขึน้ 

 
 ผู้ถือหุ้น: ภายหลงัจากการซือ้หุ้น KLAND บริษัทฯ มีแผนในการเข้าซือ้หุ้นบริษัทลกูของ KLAND หรือไม่ หากบริษัท

ฯ มีแผนการด าเนินการดงักล่าว บริษัทฯ มีแหล่งเงินทนุหรือไม่ หรือ บริษัทฯ มีความประสงค์จะเพิ่มทนุหรือไม่ 
 

 นายธนพล ศิริธนชัย: บริษัทฯ ได้เข้าซือ้ KLAND ซึง่มีบริษัทย่อยของ KLAND ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องและพฒันา
เฉพาะโครงการอสงัหาริมทรัพย์แนวราบด้วย 4 บริษัท ตามราคาท่ีขออนมุัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีแหล่ง
เงินทนุท่ีเพียงพอจากสถาบนัการเงิน และยงัไม่มีแผนการเพ่ิมทนุ 

 
 ผู้ถือหุ้น: บริษัทฯ มีแผนจะถอนแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือ filing ของ KLAND 

หรือไม่ 
 

 นางสาวจิรยง  อนุมานราชธน: KLAND อยู่ระหว่างการแจ้งขอถอนแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขาย
หลกัทรัพย์ หรือ filing 
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 ผู้ถือหุ้น: เพราะเหตใุดบริษัทฯ จงึต้องการถอนแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์ หรือ filing ของ 

KLAND   
 
 นางสาวจริยง  อนุมานราชธน: เนื่องจากตามกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องของตลาดหลกัทรัพย์ ก าหนดห้ามไม่ให้บริษัท

ย่อยซึ่งประกอบธุรกิจเดียวกันกับบริษัทแม่จดทะเบียนเ ข้าตลาดหลักทรัพย์ ประกอบกับปัจจุบัน  
บริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์อยู่แล้ว จึงไม่มีความจ าเป็นท่ี KLAND จะต้องจดทะเบียนเข้า
ตลาดหลกัทรัพย์อีก 

 
 ผู้ถือหุ้น: เน่ืองจากการประกอบกิจการของ KLAND อาจมีความจ าเป็นต้องมีแหล่งเงินทนุเพิ่มเติม บริษัทฯ มี

แผนการณ์หาแหล่งเงินทนุมารองรับหรือไม่ 
 

 นายธนพล  ศิริธนชัย:  บริษัทฯ เห็นว่า แหล่งเงินทนุในการพฒันา KLAND มาจากการทยอยขายโครงการ
ปัจจบุนั และโครงการซึง่ก าลงัพฒันาของ KLAND อีกทัง้ บริษัทฯ ก าลงัจะเข้าลงทนุในทรัสต์ ซึง่บริษัทฯ เชื่อว่า 
การด าเนินการดงักล่าวอาจช่วยให้บริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนมาเพ่ือช าระหนี ้และสามารถน าเงินท่ีได้รับจากการ
เข้าลงทนุในทรัสต์ ไปลงทนุพฒันา KLAND ต่อไปได้ 

 
 นางอุษณีษ์ คงธนภักดี : ตามท่ีบริษัทฯ  มีดอกเบี ย้หนี ค้้างช าระประมาณ 140 ล้านบาทนัน้  

บริษัทฯ มีแผนน าเงินซึง่ได้จากการขายหุ้น RHD มาช าระคืนดอกเบีย้ส่วนนีห้รือไม่ และ บริษัทฯ มีแผนการขาย
สินทรัพย์รอง (Non core assets) อย่างไร 
 

 นายสมบรูณ์ วศินชัชวาล : เน่ืองจากปัจจบุนัการขายหุ้น RHD ด าเนินการเสร็จสิน้แล้ว บริษัทฯ จึงสามารถ
น าเงินซึง่ได้รับจากการขายหุ้นดงักล่าวไปช าระคืนหนีใ้ห้แก่สถาบนัการเงินเพื่อลดภาระดอกเบีย้ได้ ส าหรับกรณี
การขายสินทรัพย์รอง (Non core assets) นัน้ บริษัทฯ มีแผนด าเนินการอย่างต่อเน่ืองส าหรับการขายสินทรัพย์
รอง (Non core assets) ให้แล้วเสร็จในปี 2558 

 
 นางอุษณีษ์ คงธนภักดี : ภายหลงัจากการประเมินมลูค่าหุ้นของ KLAND แล้ว บริษัทฯ มีแนวทางการบนัทึก

บญัชีโดยการใช้วิธีส่วนลดกระแสเงินสดหรือไม่ 
 

 นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล: บริษัทฯ จะใช้การประเมินมลูค่าหุ้นตามราคายุติธรรมเพื่อใช้ในการบนัทึกบญัชี
ต่อไป 

 
 ผู้ถือหุ้น: บริษัทฯ มีกรอบระยะเวลาในการขายสินทรัพย์ท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือไม่ 

  
 นายธนพล  ศิริธนชัย: ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ด าเนินการขายสินทรัพย์ท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ 2 รายการใหญ่ คือ

ท่ีดินในจงัหวดัเชียงรายทัง้หมด และท่ีดินบนถนนรามค าแหง โดยขณะนี ้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการจดัท าแผนเพื่อ
เสนอขายสินทรัพย์อีก 4 รายการ โดยคาดว่าจะด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2558 

 
 นายปราโมทย์ ลิบรัตนสกุล: เหตใุดผลประกอบการ ในไตรมาส 3 ประจ าปี 2557ของ KLAND จึงปรากฎผล

ประกอบการขาดทนุ 
 

 นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล: เน่ืองจากผลก าไรสุทธิของ KLAND ในช่วงเดือนมิถุนายน ถึง เดือนสิงหาคม 
ประจ าปี 2557 ลดลง เน่ืองจากมีการขายเงินลงทุนของบริษัท พร็อพเพอร์ตี ้เพอร์เฟค จ ากัด (มหาชน) ให้แก่  
ผู้ถือหุ้นเดิม จึงมีความจ าเป็นต้องบนัทึกขาดทนุในบญัชีของ KLAND ประกอบกับลกัษณะการประกอบธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์โดยทั่วไป ยอดรับรู้รายได้ในช่วงไตรมาสท่ี 3 จะต ่าลง แต่การรับรู้จะเร่ิมสูงขึน้ในช่วงเดือน
กนัยายนเป็นต้นไป 

 
 นายปราโมทย์ ลิบรัตนสกุล:  ภายหลงัจากการเข้าซือ้หุ้น KLAND บริษัทฯ ต้องปรับวิธีการบนัทกึบญัชีหรือไม่ 

 
 นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล: เมื่อบริษัทฯ เข้าซือ้หุ้น KLAND เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะต้องรับรู้งบการเงินของ 

KLAND โดยบริษัทฯ ต้องจดัท างบการเงินรวม (Consolidated) และอาจต้องปรับมลูค่าหุ้นให้เป็นราคายตุิธรรม 
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มต ิ   ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตอินมุตัิการเข้าซือ้หุ้นสามญัของ บริษัท กรุงเทพบ้านและท่ีดิน จ ากดั (มหาชน) 

(“KLAND”) จ านวน 1,780,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นช าระแล้วของ KLAND หรือในจ านวนขัน้ต ่าท่ีท า
ให้บริษัทฯ ถือหุ้นใน KLAND ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ KLAND และท าให้บริษัทฯ มี
อ านาจควบคมุใน KLAND ในราคาหุ้นละ 2 บาท คิดเป็นมลูค่าทัง้สิน้ 3,560,000,000 บาท จากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ KLAND ซึง่
ถือเป็นรายการได้มาซึง่ทรัพย์สินของบริษัทฯ และเป็นรายการท่ีเกี่ยวโยงกนัของบริษัทฯ  ด้วยมติคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
วาระที่ 3  พจิารณาอนุมตัิการเข้าท าธุรกรรมกับทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสังหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่า (“ทรัสต์”) 

ของบริษทัฯ และธุรกรรมการให้เช่าช่วงสิทธิการเช่าที่ดนิพร้อมอาคารส านักงาน ส่ิงปลูกสร้าง งานระบบ 
และจ าหน่ายไปซึ่งกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินอื่นๆ ของโครงการสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ของบริษทั 
นอร์ท สาธร เรียลตี ้จ ากดั ซึ่งเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯ แก่ทรัสต ีซึ่งกระท าในนามของทรัสต์ และเพื่อ
ประโยชน์ของทรัสต์ ซึ่งถือเป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สนิของบริษทัฯ 
 
ประธานฯ ได้ขอให้ นางสาวจิรยง อนมุานราชธน ท่ีปรึกษาทางการเงินจากบริษัท เจด ี พาร์ทเนอร์ จ ากดั ชีแ้จง

ลกัษณะของการท ารายการและรายละเอียดการท ารายการต่อท่ีประชมุผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 
นางสาวจิรยง อนุมานราชธน ท่ีปรึกษาทางการเงินจากบริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จ ากดั ได้ชีแ้ จงลกัษณะของการท า

รายการ ประเภท และขนาดรายการ ประโยชน์ของการท ารายการ เ ง่ือนไขการท ารายการต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นว่า  
บริษัทฯ มีความประสงค์จะเข้าท าธุรกรรมกบัทรัสต์ โดยในการเข้าท าธุรกรรมกบัทรัสต์ ดงักล่าว บริษัท นอร์ท สาธร เรียลตี ้จ ากดั 
(“นอร์ท สาธร”) ซึง่เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จะเป็นผู้ เข้าท าธุรกรรมการให้เช่าช่วงสิทธิการเช่าท่ีดินพร้อมอาคารส านกังาน สิ่ง
ปลูกสร้าง งานระบบ และจ าหน่ายไปซึ่งกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินอื่นๆ ของโครงการสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ แก่ทรัสตี ซึ่ง
กระท าในนามของทรัสต์และเพื่อประโยชน์ของทรัสต์ซึ่งคาดว่าจะได้รับการอนมุัติจากส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ฯ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ในไตรมาสที่หนึง่ ของปี 2558 (“REIT Transaction”) ซึง่ถือเป็นรายการจ าหน่ายไป
ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ทัง้นี ้รายการให้เช่าช่วงและจ าหน่ายทรัพย์สินจะอยู่ภายใต้ ข้อก าหนดและเง่ือนไขของสัญญาให้เช่า
ทรัพย์สินและสญัญาโอนทรัพย์สิน (แล้วแต่กรณี) ซึง่ นอร์ท สาธร จะเข้าตกลงเพื่อประโยชน์ในการเข้าท าสญัญาดงักล่าว 

 
อนึง่ ในการเข้าท าธุรกรรมกบัทรัสต์ นอร์ท สาธร จะเป็นผู้ ให้เช่าช่วง และผู้ขายทรัพย์สินให้กบัทรัสต์ อย่างไรก็ดี ใน

ส่วนของการเป็นผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ของทรัสต์ นอร์ท สาธร และบริษัท เลิศรัฐการ จ ากัด จะร่วมกันเป็นผู้ บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ของทรัสต์ 

 
ทัง้นี ้รายการให้เช่าช่วงและจ าหน่ายทรัพย์สินจะขึน้อยู่กบัข้อก าหนด และเง่ือนไขตามสญัญาท่ีเกี่ยวข้อง และยงัอยู่

ภายใต้เงื่อนไขดงัต่อไปนี ้
 

1) เงื่อนไขตามท่ีระบใุนสญัญาให้เช่าช่วงทรัพย์สิน สญัญาซือ้ขายทรัพย์สิน สญัญาตกลงกระท าการ และสญัญา
อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องระหว่างนอร์ท สาธร กับทรัสตีซึง่กระท าในนามของทรัสต์และเพื่อประโยชน์ของทรัสต์ส าเร็จ
ครบถ้วน 

2) บริษัทฯ ท่ีจะจัดตัง้ขึน้ใหม่เพื่อท าหน้าท่ีเป็นผู้ จัดการทรัสต์ได้รับอนุมัติให้จัดตัง้และได้รับความเห็นชอบให้
จดัการทรัสต์จากส านกังานก.ล.ต. 

3) มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์ต่อประชาชนและผู้ลงทนุเป็นการทัว่ไป และ 
4) มีการจดทะเบยีนกองทรัพย์สินเป็นทรัสต์ 

มต ิ จ านวนผู้ถือหุ้น  
(ราย) 

จ านวนเสยีง 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้น 
ซึ่งมาประชุมและ 

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
เห็นด้วย 300 ราย 1,276,157,130 เสียง 99.99099 
ไม่เห็นด้วย 1 ราย 3,000 เสียง 0.00024 
งดออกเสียง 1 ราย 112,000 เสียง 0.00878 
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 1,276,272,130 เสียง  
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ในการนี ้รายการให้เช่าช่วงและจ าหน่ายทรัพย์สินดงักล่าวถือเป็นธุรกรรมการจ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สินตามท่ีก าหนด

ในประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป ซึง่ธุรกรรมดังกล่าวมีมลูค่าประมาณไม่ต ่ากว่า 5,500 ล้านบาท (เป็นมลูค่าขัน้ต ่า ซึ่ง
มลูค่าสดุท้ายในการจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ดงักล่าวแก่ทรัสต์จะขึน้อยู่กบัการตกลงกนัของคู่สัญญาท่ีเกี่ยวข้อง โดยพิจารณาจาก
ปัจจยัท่ีเกี่ยวข้องและสภาวะของตลาดในขณะนัน้) และมีมลูค่ารายการสงูสดุค านวณตามเกณฑ์มลูค่ารวมสิ่งตอบแทนไม่ต ่ากว่า
ร้อยละ  40.34 ของมลูค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ (โดยอ้างอิงข้อมลูจากงบการเงินรวมฉบบัสอบทานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2557) อย่างไรก็ดี เนื่องจากมลูค่าในการจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์แก่ทรัสต์ของบริษัทฯ ข้างต้นเป็นมลูค่าขัน้ต ่า 
ซึง่มลูค่าสดุท้ายในการจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ดงักล่าวแก่ทรัสต์จะขึน้อยู่กบัการตกลงกนัของคู่สญัญาท่ีเกี่ยวข้อง โดยพิจารณา
จากปัจจยัท่ีเกี่ยวข้องและสภาวะตลาดในขณะนัน้ ดงันัน้ บริษัทฯ จงึประสงค์จะขออนมุตัิการเข้าท ารายการดงักล่าวจากท่ีประชมุ
ผู้ถือหุ้นซึง่ต้องได้รับคะแนนเสียงอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ถือหุ้นไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย รวมทัง้จดัให้มีท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็น
เกี่ยวกบัความสมเหตสุมผลของรายการและความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการดงักล่าวต่อผู้ถือหุ้นเพื่อประกอบการ
พิจารณาอนมุตัิการท ารายการ 

 
ส าหรับรายละเอียดของรายการดังกล่าวปรากฏตามสารสนเทศรายการได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และ

รายการท่ีเกี่ยวโยงกนัของบริษัทฯ กรณีการเข้าท าธุรกรรมกบัทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า และกรณีการ
จองซือ้หน่วยทรัสต์ ซึง่ปรากฏตามเอกสารแนบ 3  ซึง่ได้จดัส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุ 

 
ในการนี ้คณะกรรมการเห็นควรมอบหมายให้ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะ

กรรมการบริหาร เป็นผู้ มีอ านาจในด าเนินการใดๆ ท่ีจ าเป็นและเกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการก าหนดข้อก าหนดและเง่ือนไข และ
รายละเอียดใดๆ ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการเข้าท า REIT Transaction การขายทรัพย์สิน การให้เช่าทรัพย์สิน และการท า
รายการอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง รวมถงึการแก้ไขรายละเอียดและมลูค่าของธุรกรรมท่ีเข้าท ากบัทรัสตี ซึง่กระท าในนามของทรัสต์และเพื่อ
ประโยชน์ของทรัสต์และคู่สัญญาอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง การเจรจาต่อรอง การเข้าท าสัญญา การลงนามใน
เอกสาร สญัญา ค าขออนญุาต และหรือเอกสารหลกัฐานอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกบัการท าธุรกรรมข้างต้น ตลอดจนการยื่นเอกสารการ
ขออนญุาตต่อหน่วยงานราชการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และรับทราบความยินยอมใดๆ จากคู่สญัญาท่ีเกี่ยวข้อง 

 
นางสาวจิรยง  อนมุานราชธน ท่ีปรึกษาทางการเงิน บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จ ากดั ได้ขอให้นายทวี  ทวีแสงสกลุไทย บริษัท 

ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชชยศ ท่ีปรึกษา จ ากดั ได้ชีแ้จงความเหมาะสมในการเข้าท ารายการซือ้หุ้น KLAND  
 
นายทวี  ทวีแสงสกลุไทย บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชชยศ ที่ปรึกษา จ ากดั ได้ชีแ้จงความเห็นของท่ีปรึกษาทางการ

เงินอิสระต่อการเข้าท ารายการ โดยรายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ 4 เร่ืองรายงานความเห็นท่ีปรึกษาการเงินอิสระต่อ
รายการได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน กรณีการเข้าท าธุรกรรมกับทรัสต์เพื่ อการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า และกรณีการจองซือ้หน่วยทรัสต์ ซึง่ได้จดัส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ 

 
ทัง้นี ้ประโยชน์ของการเข้าท า REIT Transaction ข้างต้น อาจส่งผลให้บริษัทฯ สามารถน าเงินทนุดงักล่าวไปช าระ

หนีค้ืนให้แก่เจ้าหนีไ้ด้ โดยบริษัทฯ อาจน าเงินทนุส่วนท่ีเหลือจากการเข้าท า REIT Transaction ไปใช้เพื่อพฒันาโครงการบริษัทลกู
ได้ต่อไป นอกจากนี ้เมื่อพิจารณาความเหมาะสมในแง่ของมลูค่าการเข้าท ารายการเปรียบเทียบกบัวิธีส่วนลดกระแสเงินสดแล้ว 
เห็นว่า เมื่อพิจารณามลูค่าสิทธิการเช่าตลอดระยะเวลาสิทธิการเช่าท่ีเหลือประมาณ 26 ปี มลูค่าโครงการเท่ากบั 5,190 ล้านบาท 
ถงึประมาณไม่เกิน 5,700 ล้านบาท ดงันัน้ มลูค่าในการเข้าท ารายการของบริษัทฯ ซึง่เท่ากบั 5,500 ล้านบาท จึงถือว่าเป็นมลูค่าท่ี
เหมาะสม ดงันัน้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจงึเห็นควรให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิการเข้าท า REIT Transaction 

 
มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นโดยมีสาระส าคญัสรุปได้ดงันี ้
 
 นายสุวิทย์ เลาหะพลวัฒนา: โครงการสาทร  สแควร์ และ โครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ มีต้นทนุโครงการ

ลงทนุเท่าไหร่ 
 

 นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล: ปัจจุบนัต้นทุนพัฒนาโครงการสาทรแสควร์ ประมาณ 3,800 ล้านบาท โดยหาก
บริษัทสามารถให้เช่าพืน้ท่ีโครงการได้ไม่ต ่ากว่า 5,500 ล้านบาท ย่อมถือว่าบริษัทฯ สามารถสร้างก าไรได้
พอสมควร อย่างไรก็ดี เมื่อบริษัทฯ เข้าท า REIT Transaction ข้างต้น จะส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับเงินทนุกลบัเข้า



เอกสารแนบ 1 

 20 

มายงับริษัทฯ ในจ านวนเท่ากบั 5,500 ล้านบาท หรือในจ านวนท่ีเท่ากบับริษัทฯ ให้เช่าอาคารด้วยตนเอง ดงันัน้ 
การเข้าท า REIT Transaction จึงถือเป็นการทยอยรับรู้รายได้ท่ีแน่นอนของบริษัทฯ ในส่วนต้นทนุโครงการปาร์
คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ประมาณ  3,700 ล้านบาท โดยเมื่อหกัเงินท่ีได้รับจากค่าเช่าล่วงหน้าของโรงแรมจะท าให้มี
ต้นทนุในส่วนอาคารส านักงานประมาณ 2,200 ล้านบาท ดงันัน้ การให้เช่าช่วงสิทธิการเช่าท่ีดินให้เช่าอาคาร
ส านกังาน สิ่งปลกูสร้าง งานระบบ และจ าหน่ายไปซึง่กรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินอื่นๆ ของโครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโค
เพล็กซ ์แก่ทรัสตี จงึถือว่ามีความเหมาะสม 

 
 นายสุวิทย์ เลาหะพลวัฒนา : นโยบายการจ่ายเงินปันผลของกองทรัสต์ เป็นอย่างไร 

 
นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล: ในการพิจารณาเร่ืองการจ่ายเงินปันผล จะต้องพิจารณากระแสเงินสดซึ่งกลับคืนเข้า
กองทรัสต์ โดยหกัค่าเสื่อมราคา ทัง้นี ้บริษัทฯ คาดว่าค่าผลตอบแทน หรือ Yield ซึง่ผู้ถือหน่วยลงทนุจะได้รับจะอยู่ใน
อตัราเท่ากบัร้อยละ 7 – 8 โดยปัจจบุนัอตัราการเช่าอยู่ท่ีประมาณร้อยละ 90 ของพืน้ท่ี 

 
 นายสุวิทย์ เลาหะพลวัฒนา : ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัอาคารและท่ีดินของโครงการหมายถงึกรณีใด  
 
 นายสมบรูณ์ วศินชัชวาล: ค่าใช้จ่ายดงักล่าวรวมถงึค่าไฟฟ้า ค่าน า้ประปา ค่าจ่างแม้บ้าน และพนกังานรักษาความ

ปลอดภยัของโครงการ 
 
 นายสุวิทย์ เลาหะพลวัฒนา : ภายหลงัจากการหกัค่าใช้จ่ายต่างๆ เงินซึง่กองทรัสต์ ได้รับจากการให้เช่าทรัพย์สิน

ในกองทรัสต์ นัน้ จะน ามาจ่ายเป็นเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นหน่วยจ านวนเท่าไหร่ 
 
นายสมบรูณ์ วศินชัชวาล: อตัราร้อยละ 90 อย่างไรก็ดี กองทรัสต์จะได้รับประโยชน์ในการยกเว้นภาษี ดงันัน้ ผู้
ถือหุ้นจงึได้รับประโยชน์ในส่วนนีเ้ช่นกนั 

 
 นายสุวิทย์ เลาหะพลวัฒนา: ภายหลงัการเข้าท า REIT Transaction บริษัทฯ จะไม่มีภาระเงินกู้ยืมใช่หรือไม่ 

 
นายสมบรูณ์ วศินชัชวาล: บริษัทฯ จะไม่มีภาระเงินกู้  และสามารถช าระคืนหนีใ้ห้แก่สถาบนัการเงินเป็นการลด
ภาระดอกเบีย้ของบริษัทฯ ในส่วนของกองทรัสต์อาจพิจารณากู้ เงินจากสถาบนัการเงินในอตัราประมาณร้อยละ 
15 ซึง่จะได้มีการพิจารณาความเหมาะสมต่อไป  

 
 นายสุวิทย์ เลาหะพลวัฒนา: กองทรัสต์มีค่าบริหารโครงการ หรือไม่ 

 
 นายสมบรูณ์ วศินชัชวาล: กองทรัสต์มีค่าบริหารโครงการ  
 
 นายสถาพร ผังนิรันดร์: ในการประเมินราคานัน้ ควรใช้ค าว่า มลูค่ายตุิธรรม ใช่หรือไม่ เน่ืองจากบริษัทฯ ยงัไม่ทราบ

ราคายตุิธรรม ดงันัน้ ขอให้บริษัทฯ แก้ไขข้อมลูในความเห็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 
 

 นายทวี  ทวีแสงสกุลไทย : ควรใช้มลูค่ายตุิธรรม เน่ืองจากมลูค่ายุติธรรมหมายถึงราคาประเมิน ส่วนราคา
ยุติธรรมหมายถึง ราคาซึ่งต้องประเมินจากสถานะทางการเงินและสภาวะตลาด อย่างไรก็ดี เน่ืองจากราคา
สดุท้ายในการเข้าธุรกรรมหมายถงึราคาตลาด เนื่องจากเป็นราคา Book Building ดงันัน้ ความเห็นของท่ีปรึกษา
ทางการเงินอิสระซึง่แจ้งแก่ผู้ถือหุ้นจงึถกูต้องแล้ว 

 
 นายบุญรักษ์ สกุลสถาพร: ภาพรวมของการเข้าท ารายการ REIT Transaction และกรณีท่ีบริษัทฯ จะได้รับ

เงินทนุประมาณ 5 – 6 พนัล้านบาทนัน้ บริษัทฯ มองภาพรวมผลก าไรในปี 2558 อย่างไรบ้าง 
 
นายสมบรูณ์ วศินชัชวาล: จากการวิเคราะห์เบือ้งต้น งบการเงินของบริษัทท่ีอาจมีเปลี่ยนแปลงได้แก่ การลด
ภาระดอกเบีย้ลง อย่างไรก็ดี บริษัทฯ จะได้รับเงินทนุกลบัเข้ามาจ านวนหนึ่ง โดยในทางบญัชี บริษัทฯ สามารถ
รับรู้เงินจ านวนดงักล่าวในรูปแบบส่วนแบ่งก าไร ซึ่งจากประมานการท่ีบริษัทฯ ประเมินไว้ บริษัทคาดว่าจะไม่ได้
รับผลกระทบจากการเข้าท ารายการมากนกั 
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 นายวิโรจน์ พงศ์พฤกษ์ : อตัราการเช่า (Occupancy Rate) ของโครงการสาทรแสควร์ และโครงการปาร์ค เวน

เชอร์ อีโคเพล็กซ์ มีอตัราเท่าไหร่ 
 
นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล: ปัจจุบนัอัตราการเช่าพืน้ท่ี (Occupancy Rate) โครงการสาทรแสควร์เท่ากับ 
ร้อยละ 100 และโครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เท่ากบัร้อยละ 90 

 
มต ิ   ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิการเข้าท าธุรกรรมกบัทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการ

เช่า (“ทรัสต์”) ของบริษัทฯ และธุรกรรมการให้เช่าช่วงสิทธิการเช่าท่ีดินพร้อมอาคารส านักงาน สิ่งปลูกสร้าง งานระบบ และ
จ าหน่ายไปซึง่กรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินอื่นๆ ของโครงการสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ของบริษัท นอร์ท สาธร เรียลตี ้จ ากดั ซึง่
เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ แก่ทรัสตี ซึง่กระท าในนามของทรัสต์ และเพื่อประโยชน์ของทรัสต์ ซึ่งถือเป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สินของบริษัทฯ ด้วยมติคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย คือ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จ ากัด (มหาชน) ซึง่ถือหุ้นจ านวน 912,829,675 หุ้น 
หรือคิดเป็นร้อยละ 55.73 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯดงันี ้

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจองซือ้หน่วยทรัสต์ของทรัสต์โดยบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของ 

บริษัทฯ และเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
 

ประธานฯ ได้ขอให้ นางสาวจิรยง อนุมานราชธน ท่ีปรึกษาทางการเงินจากบริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จ ากัด ชีแ้จง
ลกัษณะของการท ารายการและรายละเอียดการท ารายการต่อท่ีประชมุผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 
 บริษัทฯ มีความประสงค์จะจองซือ้หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เป็นจ านวนไม่เกินร้อยละ 30 ของจ านวนหน่วยทรัสต์ท่ี
จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของทรัสต์ หรือคิดเป็นเงินลงทุนไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ 
และเป็นรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน  นอกจากนี ้เง่ือนไขในการท าธุรกรรมต่างๆ จะต้องเป็นไปตามเง่ือนไขภายใต้สัญญาจองซือ้
หน่วยทรัสต์ และสญัญาอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องด้วย ทัง้นี ้ธุรกรรมจองซือ้หน่วยทรัสต์ดงักล่าวจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขดงัต่อไปนี ้
 

1) มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์ต่อประชาชนและผู้ลงทนุเป็นการทัว่ไป และ 
2) มีการจดทะเบยีนกองทรัพย์สินเป็นทรัสต์ 

 
 ในการนี ้คณะกรรมการเห็นควรมอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหารและ/หรือ
บคุคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหารเป็นผู้มีอ านาจในด าเนินการใดๆ ท่ีจ าเป็นและ
เกี่ยวข้องกบัการจองซือ้หน่วยทรัสต์ของทรัสต์และการท ารายการอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง การเจรจาต่อรอง การ
เข้าท าสญัญา การลงนามในเอกสาร สญัญา ค าขออนญุาต และหรือเอกสารหลกัฐานอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกบัการท าธุรกรรมข้างต้น 
ตลอดจนการยื่นเอกสารการขออนุญาตต่อหน่วยงานราชการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และรับทราบความยินยอมใดๆ จากคู่สัญญาท่ี
เกี่ยวข้อง 
 
 ทัง้นี ้ส าหรับรายละเอียดของธุรกรรมจองซือ้หน่วยทรัสต์ ปรากฏตามเอกสารแนบ 3: สารสนเทศรายการได้มาซึง่
สินทรัพย์และรายการท่ีเกี่ยวโยงกนัของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) กรณีการเข้าท าธุรกรรม
กบัทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า และกรณีการจองซือ้หน่วยทรัสต์ ซึง่ได้จดัส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนงัสือ
เชิญประชมุ 

มต ิ จ านวนผู้ถือหุ้น  
(ราย) 

จ านวนเสยีง 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้น 
ซึ่งมาประชุมและ 

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
เห็นด้วย 302 ราย 363,442,555 เสียง 99.99917 
ไม่เห็นด้วย 1 ราย 3,000 เสียง 0.00083 
งดออกเสียง 0 ราย 0 เสียง 0.00000 
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 363,445,555 เสียง  
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 ประธานท่ีประชุมจึงได้ขอให้ นายทวี  ทวีแสงสกุลไทย บริษัท ดีลอยท์ ทู้ ช โธมัทสุ ไชชยศ ท่ีปรึกษา จ ากัด  
ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ เสนอความเห็นเกี่ยวกบัความเหมาะสมในการเข้าท ารายการให้ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 นายทวี  ทวีแสงสกลุไทย ชีแ้จงต่อท่ีประชมุว่า บริษัทฯ จะได้รับประโยชน์จากการเข้าถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์ ใน
รูปเงินปันผล ซึง่เมื่อเปรียบเทียบกบักองทนุอสงัหาริมทรัพย์อื่นพบว่า อตัราผลตอบแทนเท่ากบัประมาณร้อยละ 6 ถึงร้อยละ 8 อีก
ทัง้ การตัง้กองทรัสต์ในครัง้นี ้จะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถระดมเงินทนุจากแหล่งเงินทนุท่ีมีความหลากหลาย ซึง่จะส่งผลให้บริษัทฯ 
สามารถน าเงินทนุดงักล่าวกลบัมาใช้เพื่อพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อไปได้ 
 
 อย่างไรก็ดี เนื่องจากการเข้าลงทนุในการจองซือ้หน่วยทรัสต์จ านวนไม่เกิน 3,000 ล้านบาท อาจท าส่งผลให้บริษัทฯ 
เสียโอกาสในการน าเงินทุนดังกล่าวไปใช้พัฒนาโครงการของบริษัทฯ อาทิ โครงการดิปาร์คเวนเจอร์ อิโคเพล็กซ์ หรือ โครงการ
สาทรแสควร์ ซึง่ถือเป็นโครงการท่ีอาจสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ เน่ืองจากมีจดุเด่นในแง่ท่ีตัง้โครงการและสิ่งอ านวยความสะดวก 
อีกทัง้ ราคาหน่วยลงทุนของกองทรัสต์จะต้องใช้วิธีการส ารวจความต้องการซือ้หลักทรัพย์ หรือ Book-Building ดังนัน้ จึงอาจ
กระทบต่อราคาหน่วยทรัสต์ 
 

มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นโดยมีสาระส าคญัสรุปได้ดงันี ้
 

 ผู้ถือหุ้น: กองทรัสต์ และกองทนุอสงัหาริมทรัพย์ มีความแตกต่างกนัอย่างไร มีสิทธิประโยชน์ต่างกนัอย่างไร 
บริษัทฯ มีแผนในการเข้าลงทนุในกองทรัสต์ร้อยละ 30 มีขอับงัคบัใดๆ ก าหนดข้อห้ามเกี่ยวกบัการถือหน่วย
ลงทนุหรือไม่ 
 

 ตัวแทนจากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน):  ความแตกต่างของกองอสงัหาริมทรัพย์ และ กองทรัสต์ 
ได้แก่ นกัลงทนุสถาบนัซึง่ลงทนุในกองทรัสต์ มีหน้าท่ีต้องช าระภาษี อย่างไรก็ดี หากเป็นนกัลงทนุรายย่อย ผู้
ลงทนุดงักล่าวยงัคงมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี อนัได้แก่ การได้รับยกเว้นภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายในอตัรา
ร้อยละ 10 ทัง้นี ้ลกัษณะท่ีเหมือนกนัของกองอสงัหาริมทรัพย์ และกองทรัสต์ ได้แก่ รายได้ของกองทนุทัง้สอง
ดงักล่าว ไม่มีภาระภาษีนิติบคุคล (Corporate Income Tax) ในส่วนการลงทุนในสินทรัพย์นัน้ กองทรัสต์
สามารถลงทนุในสินทรัพย์ท่ีมีความหลากหลายกว่ากองทนุอสงัหาริมทรัพย์ อีกทัง้ กองทรัสต์ยงัสามารถลงทนุ
ในต่างประเทศได้ นอกจากนี ้กองทรัสต์สามารถเติบโตได้โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียน ในขณะท่ีกองทุน
อสังหาริมทรัพย์ไม่สามารถท าการเพิ่มทุนได้อีก หากไม่มีการขออนญุาตเพิ่มทนุภายในปี 2556 ส าหรับการ
พิจารณาผลประโยชน์ท่ีอาจได้รับจากกองทรัสต์ ของนกัลงทนุ นกัลงทนุอาจเทียบเคียงกบัผลประโยชน์ตอบ
แทนจากการลงทุนประเภทอื่น โดยพิจารณาจากก าไรซึ่งได้รับจากการประกอบกิจการของกองทรัสต์ ทัง้นี ้
ส าหรับการเข้าถือหน่วยลงทุนของเจ้าของสินทรัพย์เดิมนัน้ โดยทั่วไป เจ้าของสินทรัพย์เดิมจะเข้าถือหน่วย
ลงทนุในช่วงแรกประมาณร้อยละ 15 – 30 โดยเมื่อกองทรัสต์มีก าไรเพิ่มมากขึน้ เจ้าของเดิมอาจเข้าถือหน่วย
ลงทนุในกองทรัสต์เพิ่มขึน้ได้ 

 
  นายธนพล  ศิริธนชัย: การท่ีบริษัทฯ ในฐานะเจ้าของทรัพย์สินเดิมมีความประสงค์จะเข้าถือหน่วยลงทนุใน

กองทรัสต์ในอตัราร้อยละ 30 นัน้ เน่ืองจากบริษัทฯ มีความเชื่อมัน่ว่า สินทรัพย์ดงักล่าวสามารถสร้างรายได้
ต่อไปได้ อีกทัง้บริษัทฯ ต้องการสร้างความเชื่อมัน่ให้แก่นกัลงทนุว่า บริษัทฯ มิได้ขายสินทรัพย์นัน้ออกไปโดย
เด็ดขาด อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ยังค านึงถึงผลกระทบในแง่อัตราส่วนการถือครองหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือ 
Free float ว่าการท่ีบริษัทฯ เข้าถือหน่วยลงทนุในอตัราร้อยละ 30 นัน้ จะไม่กระทบต่อราคาหน่วยลงทนุ 

 
 นายวิโรจน์ พงศ์พฤกษ์ : ภายหลงัจากการเข้าท ารายการทัง้หมด บริษัทฯ จะเหลือกระแสเงินสดหมนุเวียน

ภายในบริษัทจ านวนเท่าใด และบริษัทฯ จะคงเหลือก าไรหรือไม่ 
 

  นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล: หากบริษัทฯ ขายโครงการสาทร สแควร์ ตามราคาท่ีขออนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ถือ
หุ้นคือ 5,500 ล้านบาท จะน าเงินไปช าระคืนหนีใ้ห้แก่สถาบนัการเงินประมาณ 1,700 ล้านบาท ท าให้บริษัทฯ 
มีกระแสเงินสดคงเหลือประมาณ 3,200 ล้านบาท ซึง่บริษัทฯ จะน าไปเงินทนุดงักล่าวไปลงทนุในการจองซือ้
หน่วยลงทนุของกองทรัสต์ ไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ส่วนท่ีเหลือจะน าใปใช้ในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ต่อไป 
ส่วนของก าไรจะทยอยรับรู้รายได้จากการเข้าท าธุรกรรมจ าหน่ายไปซึง่สิทธิการเช่าตลอดอายุสัญญาเช่าท่ี
เหลืออยู่ 
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  ผู้ถือหุ้น: เนื่องจากบริษัทฯ คงเหลือกระแสเงินสดคอ่นข้างน้อย ดงันัน้ บริษัทฯ มีแผนการเพ่ิมทนุหรือไม ่

 
  นายธนพล  ศิริธนชัย : ปัจจบุนับริษัทฯ ยงัไม่มีแผนการเพ่ิมทนุจดทะเบยีน เนื่องจากบริษัทฯ มีแหล่งเงินทนุ

ท่ีชัดเจน นอกจากนี  ้การลงทุนในกองทรัสต์จะส่งผลให้บริษัทฯ จะได้รับเงินลงทุนกลับคืนมายัง  
บริษัทฯ (Recycle capital) และการเข้าท าธุรกรรมทัง้หมดนัน้ สามารถช่วยให้บริษัทฯ ลดภาระดอกเบีย้ได้ 
ทัง้นี ้กลยทุธ์หลกัของบริษัทฯ ได้แก่ อาคารพาณิชย์ (Commercial Building) ซึง่แผนทางธุรกิจของบริษัทฯ คือ 
เมื่อบริษัทฯ ได้พฒันาโครงการแล้วเสร็จและมีอตัราการเช่าท่ีเหมาะสม บริษัทฯ จะขายสินทรัพย์เข้ากองทรัสต์ 
และเร่ิมด าเนินโครงการใหม่ ส าหรับโครงการในแนวราบ (Housing) นัน้ หลกัการทางธุรกิจของบริษัทฯ คือ 
การซือ้มาขายไป ดงันัน้ กลยทุธ์ของบริษัทฯ จึงมีความผสมผสานระหว่างการประกอบกิจการอาคารพาณิชย์ 
และโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ในแนวราบ ซึง่ป็นส่วนเสริมซึง่กนัและกนั 

 
  ผู้ถือหุ้น: การถอืหน่วยลงทนุในกองทรัสต์มีก าหนดระยะเวลาการถือหน่วยลงทนุหรือไม่ บริษัทฯ สามารถถือ

หน่วยลงทนุในกองทรัสต์สงูสดุในอตัราเท่าใด 
 

  ตัวแทนจากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน): การถือหน่วยลงทนุในกองทรัสต์ไม่ก าหนดระยะเวลาการถือ
ครองหน่วยลงทนุ หรือ ระยะเวลาห้ามขายหน่วยลงทนุ (Silent Period) ท่ีชดัเจน เว้นแต่ กรณีท่ีบคุคลใดๆ ถือครอง
หน่วยลงทนุในกองทรัสต์เกินกว่าร้อยละ 15 บคุคลดังกล่าวจะต้องถือครองหน่วยลงทนุอย่างน้อย 3 ปี อย่างไรก็ดี 
ส าหรับอัตราส่ วนการถือหน่วยลงทุนในกองทรัสต์ของบริ ษัทฯ และบุคคลท่ี เกี่ ยวข้องนั น้ สามารถ 
ถือหน่วยลงทนุในกองทรัสต์ได้ไม่เกินกว่าร้อยละ 50 

 
  ผู้ถือหุ้น:  กองทรัสต์มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลต่างจากกองทนุอสงัหาริมทรัพย์อย่างไร 

 
  ตัวแทนจากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) : อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลของกองทรัสต์  และ 

กองทนุอสงัหาริมทรัพย์เหมือนกนัคือร้อยละ 90 อย่างไรก็ดี กองทรัสต์สามารถน าเงินซึง่ได้รับจากการด าเนิน
กิจการของกองทรัสต์มาหกัหนีเ้งินต้นซึง่ถงึก าหนดช าระ รวมถงึดอกเบีย้ท่ีถงึก าหนดช าระแล้วออกก่อนได้ แล้ว
จงึน าเงินท่ีเหลือดงักล่าวจ่ายปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทนุ 

 
มต ิ   ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการจองซือ้หน่วยทรัสต์ของทรัสต์โดยบริษัทฯ ซึง่ถือเป็นรายการได้มาซึง่

ทรัพย์สินของบริษัทฯ และเป็นรายการท่ีเกี่ยวโยงกนั ด้วยมติคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้น
ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นบัส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย คือ บริษัท ยนิูเวนเจอร์ จ ากดั (มหาชน) ซึง่ถอื
หุ้นจ านวน 912,829,675 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 55.73 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯดงันี ้

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
วาระที่ 5   พจิารณาเร่ืองอื่นๆ (หากมี) 
 - ไม่มี – 

 
 

 

มต ิ จ านวนผู้ถือหุ้น  
(ราย) 

จ านวนเสยีง 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้น 
ซึ่งมาประชุมและ 

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
เห็นด้วย 302 ราย 363,442,555 เสียง 99.99917 
ไม่เห็นด้วย 1 ราย 3,000 เสียง 0.00083 
งดออกเสียง 0 ราย 0 เสียง 0.00000 
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 363,445,555 เสียง 363,445,555 
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ประธานฯ  เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเร่ืองอื่นซึง่นอกเหนือจากวาระท่ีก าหนด รวมทัง้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สอบถามหรือ
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 

 นายสถาพร ผังนิรันดร์ :  เสนอให้ปรับปรุงทางเข้า-ออกอาคารสาทรแสควร์ 
 
 

ท่ีประชุมไม่มีเร่ืองอื่นใดซกัถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นท่ีได้สละเวลามาร่วมประชุม และ
อนมุตัิข้อเสนอของคณะกรรมการในเร่ืองต่างๆ ไปได้ด้วยดี และกล่าวปิดการประชมุ 

 
 

ปิดประชุมเวลา 16.00 น. 
 
 

ลงชื่อ นายวนัชยั  ศารทูลทตั ประธานกรรมการ / 
 (นายวันชยั ศารทลูทตั)  ประธานท่ีประชมุ 
   
ลงชื่อ นายธนพล  ศิริธนชยั ประธานอ านวยการ 
 (นายธนพล ศิริธนชยั)  
   
ลงชื่อ นายก าพล  ปญุโสณี เลขานกุารบริษัท / 
 (นายก าพล ปญุโสณี) ผู้บนัทกึการประชมุ 
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ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการที่ครบก าหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอช่ือกลับเข้าด ารงต าแหน่ง 
 
นายชายน้อย  เผ่ือนโกสุม 
ประเภทกรรมการ : กรรมการท่ีเป็นอิสระ 
ต าแหน่งปัจจุบนั : กรรมการอสิระ 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
อายุ : 64 ปี 
คุณวุฒกิารศกึษาสูงสุด  
 ปริญญาโท การบริหาร   

สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ประวัติการอบรมหลกัสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 Directors Accreditation Program (DAP 63/2550) 
 Financial Institutions Governance Program ปี 2554 
 The Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นท่ี 33/2014 
การถือหุ้นในบริษทัฯ 
 -ไม่มี – 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 
 2 ปี 2 เดือน 
ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบยีนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 บริษัท เนชัน่แนล พาวเวอร์ ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน)  
 บริษัท เมอืงไทยลิสซิง่ จ ากดั (มหาชน) 
ต าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 รักษาการ ผู้อ านวยการ 

-  สถาบนับริหารกองทนุพลงังาน 
ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขนัเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
 -ไม่มี -   
ประสบการณ์ 
   2556 – 2557  ประธานกรรมการ 

  - บริษัท ไออาร์พีซ ีจ ากดั (มหาชน)  
 2553 – 2556   ที่ปรึกษา 

  -  บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน)  
 2553 – 2555  ประธานคณะกรรมการบริหาร 
                          - สถาบนัสิ่งแวดล้อมอตุสาหกรรม สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 2551 – 2553 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่  

     - บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ จ ากดั (มหาชน)  
 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่  
    - บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

 2550 – 2551 กรรมการผู้จดัการใหญ่   
    - บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ จ ากดั (มหาชน)  

  รองกรรมการผู้จดัการใหญ่  
    - บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

การเข้าร่วมประชุม (ในรอบปี 2557)   
 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครัง้ 
 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 7/7 ครัง้ 
 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 2/2 ครัง้ 
ประวัติการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา 
 -ไม่มี – 
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ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการที่ครบก าหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอช่ือกลับเข้าด ารงต าแหน่ง 
 
นายอุดม  พวัสกุล             
ประเภทกรรมการ : กรรมการท่ีเป็นอิสระ 
ต าแหน่งปัจจุบนั : กรรมการอสิระ 
 กรรมการตรวจสอบ 
อายุ : 63 ปี 
คุณวุฒกิารศกึษาสูงสุด  
 ปริญญาโท  รัฐศาสตร์การเมอืงและการปกครอง   

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 Directors Certification Program (DCP 109/2551) 
การถือหุ้นในบริษทัฯ 
 -ไม่มี - 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 
 2 ปี 2 เดือน 
ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบยีนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 - ไม่ม ี- 
ต าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
  - ไม่มี - 
ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขนัเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
 - ไม่ม ี- 
ประสบการณ์ 
 20 ตลุาคม 2555 – 4 กนัยายน 2556  ประธานกรรมการ  

 - บริษัท ทีโอที จ ากดั (มหาชน) 
 20 ตลุาคม 2551 – 30 กนัยายน 2555 อธิบด ี

 - กรมโยธาธิการและผงัเมือง 
 13 พฤศจิกายน 2549 – 19 ตลุาคม 2551 ผู้ ว่าราชการจงัหวัดอุทยัธานี 
การเข้าร่วมประชุม (ในรอบปี 2557)   
 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครัง้ 
 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 7/7 ครัง้ 
ประวัติการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา 
 - ไม่ม ี- 
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ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอช่ือกลับเข้าด ารงต าแหน่ง 
 
นายฐาปน  สิริวัฒนภกัด ี
ประเภทกรรมการ : กรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหาร 
ต าแหน่งปัจจุบนั : กรรมการ 
อายุ : 39 ปี 
คุณวุฒกิารศกึษาสูงสุด  
 ปริญญาโท  เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร  
 มหาวิทยาลยับอสตนั ประเทศสหรัฐอเมริกา   
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 Directors Accreditation Program (DAP10/2547) 
การถือหุ้นในบริษทัฯ  
 -ไม่ม-ี 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ   
 1 ปี 10  เดอืน 
ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบยีนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 รองประธานกรรมการ / กรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

-  บริษัท ยนิูเวนเจอร์ จ ากดั (มหาชน) 
 -  บริษัท อาหารสยาม จ ากดั (มหาชน) 
 รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร  

-  บริษัท โออิช ิกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 รองประธานกรรมการ คนที่ 4 / รองประธานคณะกรรมการบริหาร คนที่ 1  

-  บริษัท เสริมสขุ จ ากดั (มหาชน) 
 กรรมการ  

-  บริษัท เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ จ ากดั (มหาชน) 
ต าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 กรรมการ / กรรมการผู้อ านวยการใหญ่  

-  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) 
 กรรมการ/ รองประธานกรรมการบริหาร  

-  บริษัท เบยีร์ไทย (1991) จ ากดั (มหาชน) 
 กรรมการ  

-  บริษัท อเดลฟอส จ ากดั 
 กรรมการ  

-  บริษัท เฟรเซอร์แอนด์นีฟ ลิมเิตด็ 
ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขนัเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 -ไม่มี – 
การเข้าร่วมประชุม (ในรอบปี 2557)   

- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 4/8 ครัง้ 
ประวัติการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา  
 -ไม่มี – 
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นิยามกรรมการอสิระ 
 กรรมการอิสระ (Independent Director)  หมายถึง กรรมการท่ีมีคณุสมบตัสิอดคล้องกับหลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการก ากับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  โดยมีคณุสมบตัแิละลกัษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ดงันี ้
 
1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ   บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม  หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้ง  โดยให้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบักรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย 
2. ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  พนกังาน  ลูกจ้าง  ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า ผู้ มีอ านาจควบคุมบริษัทฯ   

บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม  บริษัทย่อยล าดบัเดียวกัน หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง  ทัง้ในปัจจุบนัและก่อนเป็น
กรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี 

3. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา  คู่สมรส  พ่ีน้อง  และบุตร  รวมทัง้คู่สมรส
ของบตุร กบัผู้บริหาร  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  ผู้ มีอ านาจควบคมุ  หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอ านาจควบคมุ
ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ   บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย บริษัทร่วม  หรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีมีความขดัแย้งในลกัษณะท่ีอาจ
เป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน ทัง้ในปัจจบุนัและก่อนเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี ดงันี ้
 
4.1) ไม่เป็นผู้สอบบัญชี  ทัง้นีใ้ห้รวมถึงการไม่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  กรรมการท่ีไม่ใช่กรรมการอิสระ  ผู้บริหาร  หรือหุ้นส่วน

ผู้จดัการของส านกังานสอบบญัชีต้นสงักดั 
4.2) ไม่เป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพอ่ืนๆ เช่น ท่ีปรึกษากฎหมาย ท่ีปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ท่ีมีมูลค่าการ

ให้บริการทางวิชาชีพอ่ืนเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี แก่บริษัทฯ  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแย้ง  ทัง้นีใ้ห้รวมถึงการไม่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  กรรมการท่ีไม่ใช่กรรมการอิสระ  ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จดัการ
ของผู้ให้บริการวิชาชีพอ่ืนๆ 

4.3) ไม่ได้รับประโยชน์ทัง้ทางตรงและทางอ้อม หรือมีสว่นได้สว่นเสีย จากการท าธุรกรรมทางการค้าหรือธุรกิจ ได้แก่ รายการท่ี
เป็นธุรกิจปกต ิรายการเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสนิทรัพย์หรือบริการ หรือรายการให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงิน กบับริษัทฯ  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ท่ีมีมลูคา่ตัง้แต ่20 ล้านบาท หรือตัง้แตร้่อยละ 3 ของสนิทรัพย์ท่ี
มีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ  แล้วแตจ่ านวนใดจะต ่ากว่า โดยให้นบัรวมมลูคา่รายการในระหว่าง 1 ปี ก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์
ทางธุรกิจ  ทัง้นีใ้ห้รวมถึงการไม่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  กรรมการท่ีไม่ใช่กรรมการอิสระ  ผู้บริหาร  หรือหุ้นสว่นผู้จดัการของผู้
ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ  
 

5. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ   ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ เก่ียวข้องกับผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ  

6. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเหน็อย่างเป็นอิสระได้ 
7. กรรมการอิสระท่ีมีคณุสมบตัิตามข้อ 1 - 6  อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของ

บริษัทฯ   บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม  บริษัทย่อยล าดบัเดียวกัน หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง โดยมีการตดัสินใจใน
รูปแบบองค์คณะ (Collective decision) ได้ 
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ท่ี GOLD 2558/010 
ทะเบยีนเลขท่ี 0107537002273 
  
 

วนัท่ี  20 มีนาคม 2558 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
 

เร่ือง การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2558 ครัง้ที่ 22 
 

ตามท่ีบริษัทฯ ก าหนดวนัประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2558 (ครัง้ท่ี 22)  ณ ห้องประชมุ ชัน้ 8 อาคารสาทร สแควร์ 
ออฟฟิศ ทาวเวอร์  เลขท่ี 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร  10500   ในวนัพธุท่ี 22 เมษายน 2558 
เวลา 14:00 น.  เพื่อพิจารณาระเบยีบวาระต่างๆ ดงัรายละเอียดปรากฏตามค าบอกกล่าวเรียกประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 
2558 (ครัง้ท่ี 22) นัน้ 
 

บริษัทฯ ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุในวนัและเวลาดงักล่าว หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้ ท่านสามารถ
มอบฉนัทะให้บคุคลอื่น หรือบคุคลใดบคุคลหนึง่ดงัต่อไปนี ้คือ 
 

1. นายวนัชยั  ศารทลูทตั  กรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหาร / ประธานกรรมการ            อาย ุ68 ปี 
 อยู่บ้านเลขท่ี 98  สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชัน้ 36 ถนนสาทรเหนือ แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
    
2. นายชินวฒัน์  ชินแสงอร่าม กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ                          อาย ุ53  ปี 
 อยู่บ้านเลขท่ี 98  สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชัน้ 36 ถนนสาทรเหนือ แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

 
กรรมการดงัรายนามข้างต้นไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชมุ ยกเว้นวาระการประชมุพิจารณาก าหนดค่าตอบแทน

กรรมการบริษัท 
 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้จดัเตรียมหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซึง่เป็นแบบท่ีก าหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียด
ชดัเจนมายงัท่านด้วยแล้ว ขอได้โปรดกรอกรายละเอียดลงในช่องว่างของผู้ ท่ีท่านประสงค์จะมอบฉันทะ ให้เข้าร่วมประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนนแทนและลงนามผู้มอบฉันทะ โดยในก  ารมอบฉันทะ ท่านอาจแสดงความประสงค์ท่ีจะให้ออกเสียง
ลงคะแนนในวาระต่างๆ ว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงไว้ในหนงัสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้ รับมอบฉันทะของท่านออก
เสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านก็ได้ นอกจากนัน้ยงัมีหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. เป็นแบบทัว่ไปซึง่เป็นแบบท่ีง่ายไม่
ซบัซ้อน และหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. ซึง่เป็นแบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน  
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น ซึง่บริษัทฯ ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของ  บริษัทฯ  www.goldenlandplc.co.th 
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดึงข้อมลูมาใช้ได้ตามความเหมาะสม ในกรณีท่ีท่านมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทบคุคลใดบคุคลหนึ่ง
ดงักล่าวข้างต้นเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทน เมื่อด าเนินการแล้วโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะคืนกลบั ไปยงับริษัทฯ 
ล่วงหน้าเพื่อให้ถึงบริษัทฯ ก่อนวันประชุม  โดยใช้ซองตอบรับท่ีแนบมาพร้อมหนังสือนี  ้ ทัง้นีเ้พื่อความเรียบร้อยในการ
เตรียมการประชมุ  

 
 ขอแสดงความนบัถือ 

  
 
 
 
 ( นายธนพล  ศริิธนชยั ) 
 ประธานอ านวยการ 
  บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

ผู้ท่ีมาประชุมด้วยตนเอง โปรดน าหนังสือฉบับน้ีมา
แสดงต่อเจ้าหน้าท่ีลงทะเบียนในวันประชุม 
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ประวัตโิดยสังเขปของกรรมการท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 
แทนผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุม 

 
นายวันชัย  ศารทลูทตั           
ประเภทกรรมการ :  กรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหาร 
ต าแหน่งปัจจุบนั :  ประธานกรรมการ  

ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
อายุ :    68 ปี 
คุณวุฒกิารศกึษาสูงสุด  
 ปริญญาโท   รัฐศาสตร์  

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 - ไม่มี - 
การถือหุ้นในบริษทัฯ 
 -ไม่มี - 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 
 2 ปี 2 เดือน 
ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบยีนอื่น 
 ไม่มี - 
ต าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน 
 ประธานกรรมการ  

-  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จ ากดั   
 -  บริษัท เอ็น.ซ.ีซ.ี แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 
 -  บริษัท เอ็น.ซ.ีซ.ี อิมเมจ จ ากดั 
 -  บริษัท เอฟ แอนด์ บ ีอินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
 -  บริษัท เอ็น.ซ.ีซ.ี เอ็กซบิชิัน่ ออกาไนเซอร์ จ ากดั 
 กรรมการ  

-  บริษัท ทีซซี ีแลนด์ โลจิสติกส์ จ ากดั 
-  บริษัท ทีซซี ีเทรด แอนด์ คอนเวนชัน่ เซน็เตอร์ จ ากดั 

 -  บริษัท ทีซซี ีเอ็กซบิชิัน่ แอนด์ คอนเวนชัน่ เซน็เตอร์ จ ากดั 
 -  บริษัท ทีซซี ีเอ็นจิเนียร่ิง เซอร์วิส จ ากดั 
 -  บริษัท ทีซซีแีอล 1 จ ากดั 
 -  บริษัท วีเอ็นย ูเอ็กซบิชิัน่ส์ เอเชยี-แปซฟิิก จ ากดั 
ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขนัเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
 ไมมี่ - 
ประสบการณ์ 
 ปลดักระทรวงคมนาคม 
 ประธานคณะกรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย 
 กรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย 
การเข้าร่วมประชุม (ในรอบปี 2557)   
 การประชมุคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครัง้  
 การประชมุคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 2/2 ครัง้  
ประวัติการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา 
 - ไม่ม ี– 
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ประวัตโิดยสังเขปของกรรมการท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 
แทนผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุม 

 
นายชนิวัฒน์  ชินแสงอร่าม       
ประเภทกรรมการ : กรรมการท่ีเป็นอิสระ 
ต าแหน่งปัจจุบนั : กรรมการอสิระ 
 กรรมการตรวจสอบ 
อายุ : 53 ปี 
คุณวุฒกิารศกึษาสูงสุด  
 นิติศาสตร์มหาบณัฑิต กฏหมายพาณิชย์นาวี      

Tulane University ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 นิติศาสตร์มหาบณัฑิต กฎหมายเปรียบเทียบ 

University of Miami ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 - ไม่ม ี- 
การถือหุ้นในบริษทัฯ 
 -ไม่มี - 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 
 5 เดอืน 
ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบยีนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 - ไม่ม ี- 
ต าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 กรรมการและทนายความหุ้นส่วน 

บริษัท วีระวงค์, ชินวฒัน์ และเพียงพนอ จ ากดั  
ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขนัเกี่ยวเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัทฯ ที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
 - ไม่ม ี- 
การเข้าร่วมประชุม (ในรอบปี 2557)   
 การประชมุคณะกรรมการบริษัท 3/3 ครัง้ (เข้าเป็นกรรมการเมื่อ 15 กนัยายน 2557) 
 การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 3/3 ครัง้ (เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบเมือ่ 15 กนัยายน 2557) 
ประวัติการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา 
 - ไม่ม ี- 
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เอกสารและหลักฐานท่ีผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ 
การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  

 
 การลงทะเบียนผู้ เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 (ครัง้ท่ี 22)  ของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี  ้
ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) เพื่อความสะดวกในการลงทะเบยีน ผู้ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะท่ีจะมาประชมุโปรดน าหนงัสือ
นดัประชมุ ใบลงทะเบยีน และหนงัสือมอบฉนัทะมาด้วย 
 

1. เอกสารที่ผู้ เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 
บุคคลธรรมดา 
ก.   กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  

ให้แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ท่ียังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน บัตรประจ าตั ว
ข้าราชการ ใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกลุ ให้ยื่นหลกัฐานประกอบด้วย 

ข.   กรณีมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม  
(1)  หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือนดัประชมุ (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึง่ได้กรอกข้อความ   

ถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ 
(2)  ส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ ก และผู้ถือหุ้นได้ลงชื่อรับรองส าเนาถกูต้อง 
(3)  แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบัข้อ ก 
 

นิติบุคคล 
ค.  กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

(1)  แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบคุคลเช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดา ข้อ ก  
(2)  ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบยีนนิติบคุคลของผู้ถือหุ้นซึง่รับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิติบคุคล   

(กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ เข้าร่วมประชุมมีอ านาจกระท าการ
แทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ถือหุ้นตามกฏหมาย 

ง.  กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม  
(1)  หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือนดัประชมุ (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึง่ได้กรอกข้อความ

ถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอ านาจลงนามนิติบคุคล (กรรมการ) ซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะและ
ผู้ รับมอบฉนัทะ 

(2)  ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลง
นามนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้มีอ านาจลงนามนิติบุคคลซึ่งลงนามใน
หนงัสือมอบฉนัทะมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ถือหุ้นตามกฏหมาย 

(3)  ส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึง่เป็นผู้มอบฉันทะและลงชื่อ
รับรองส าเนาถกูต้อง 

(4)  แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดา ข้อ ก 
จ.  กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็น

ผู้ รับฝากและดูแลหุ้น 
(1)  ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบคุคล ข้อ ค หรือ ง 
(2)  ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

ต้องส่งหลกัฐานดงัต่อไปนีเ้พิ่มเติม 
(2.1)  หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ด าเนินการลง

นามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน  
(2.2)  หนงัสือยืนยนัว่าผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian 

 
ทัง้นี ้เอกสารท่ีมิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะต้องจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้น

หรือผู้แทนนิติบคุคลนัน้รับรองความถกูต้องของค าแปล 
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2. วิธีการมอบฉันทะ 
บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ของผู้ถือหุ้ นแต่ละราย ตามแบบท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์  ได้ก าหนดไว้จ านวน 3 แบบ ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เร่ืองก าหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะ 
(ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 ดงันี ้  

 
  แบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทัว่ไปซึง่เป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซ้อน 
  แบบ ข. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีก าหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั 
  แบบ ค. เป็นแบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทย
เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 

 
หากผู้ ถือหุ้ นท่ีเป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้ น
ประสงค์จะใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. สามารถ Download ได้จาก www.goldenlandplc.co.th  และโปรดน า
ใบมอบฉนัทะมาในวนัท่ีประชมุผู้ถือหุ้นด้วย 

 
ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชมุผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉนัทะได้โดยด าเนินการดงันี ้
ก. เลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะข้างต้นแบบใดแบบหนึง่เพยีงแบบเดียวเท่านัน้ ดงันี ้

(1) ผู้ถือหุ้นทัว่ไปจะเลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึง่   เท่านัน้  
(2) ผู้ถือหุ้นท่ีปรากฏชื่อตามสมดุทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ Custodian ในประเทศ

ไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น จะเลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค 
ข. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

หรือกรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ คนใดคนหนึง่ โดยให้ระบชุื่อพร้อมรายละเอียดของบคุคลท่ีผู้
ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉนัทะ หรือกาเคร่ืองหมายหน้าช่ือกรรมการอิสระ ตามท่ีบริษัทระบไุว้ในหนงัสือมอบ
ฉนัทะโดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะในการเข้าร่วมประชมุดงักล่าว 

ค. ปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท พร้อมทัง้ขีดฆ่าลงวันท่ีท่ีท าหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้อง
และมีผลผกูพนัตามกฏหมาย  ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้อ านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ รับมอบ
ฉนัทะท่ีมาลงทะเบยีนเข้าร่วมประชมุ 

ง. ส่งหนังสือมอบฉันทะใส่ซองท่ีบริษัทฯ เตรียมให้คืนมายังบริษัทฯ  ภายในวันทร์ท่ี 21 เมษายน 2558 หรือก่อน
เวลาเร่ิมการประชมุอย่างน้อยคร่ึงชัว่โมงเพื่อให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ  ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทนัเวลา
เร่ิมประชมุ   
 
ทัง้นี ้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการ
ลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้ นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจ านวนหุ้นท่ีตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบ
ฉนัทะเพียงส่วนน้อยกว่าจ านวนท่ีตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ท่ีผู้ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ลงทนุต่างประเทศ
และแต่งตัง้ให้เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค 

 
3. การลงทะเบยีนเข้าร่วมประชุม 

บริษัทฯ จะเร่ิมรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเร่ิมการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชัว่โมง หรือตัง้แต่
เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชัน้ 8 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขท่ี 98 ถนนสาทรเหนือ  
แขวงสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร 10500  ตามแผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุท่ีได้แนบมาพร้อมนี ้

 
4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
 หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง 

ก    วาระทั่วไป 
(1)   การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท าโดยเปิดเผยด้วยวิธีชมูือ โดยให้นบัหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น      

ซึง่ผู้ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็น
ด้วย หรือ งดออกเสียง ไม่สามารถแบง่การออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียง
ของ Custodian) 

http://www.goldenlandplc.co.th/
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(2)   ในกรณีมอบฉนัทะ 
(2.1)  ผู้ รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผู้ มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ   

เท่านัน้การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนังสือมอบ
ฉนัทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น 

(2.2)   หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือ
มอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใด
นอกเหนือจากท่ีระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ข้อเท็จจริงประการใด ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามท่ีเห็นสมควร 

 
ข    วาระเลือกตัง้กรรมการ 
ส าหรับวาระการเลือกตัง้กรรมการตามข้อบงัคับบริษัทข้อ 14 ก าหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะมีคะแนน
เสียงเท่ากบัหนึง่หุ้นต่อหนึง่เสียง และมีวิธีการดงันีต้่อไปนี ้

(1) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดเลือกตัง้บคุคลเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
แต่จะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

(2) บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวน   
กรรมการท่ีจะพึงมีหรือพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถัดลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธานเป็น   
ผู้ออกเสียงชีข้าด 

 
 วิธีปฏบิตัิในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 
 ประธานท่ีประชมุชีแ้จงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ท่ีประชมุทราบ โดยมีแนวทางดงันี ้

ก ประธานท่ีประชมุจะเป็นผู้ เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถาม
ความเห็นจากท่ีประชมุว่าผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 

ข ให้ผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ รับมอบฉันทะชูมือขึน้ (เว้นแต่กรณีท่ีเป็นการลงคะแนนลับ) เมื่อประธานท่ีประชุม    
สอบถามความเห็น โดยให้มีผู้ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความเห็นเพียงอย่างใด
อย่างหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ท่ีในหนังสือมอบฉันทะก าหนดให้แบ่งแยกคะแนน
เสียงได้) 

 
 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้

ก    กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงเป็นมติของท่ีประชมุ 
ข    กรณีอื่นๆ ซึง่มีกฏหมาย หรือข้อบงัคับบริษัทก าหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของท่ีประชมุจะเป็นไป

ตามท่ีกฏหมายหรือขอับงัคับนัน้ก าหนด โดยประธานในท่ีประชุมจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นในท่ีประชุมรับทราบ
ก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดงักล่าว 
(1) หากคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสียงต่างหากเป็นเสียงชีข้าด 
(2) ผู้ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเร่ืองนัน้ 

และประธานท่ีประชมุอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะนัน้ออกนอกท่ีประชมุชัว่คราวก็ได้ เว้น
แต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตัง้กรรมการ 

 
 การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 

ประธานท่ีประชมุจะชีแ้จงวิธีการนบัคะแนนเสียงให้ท่ีประชมุทราบก่อนเร่ิมวาระการประชมุ โดยบริษัทฯ จะนบั
คะแนนเสียงแต่ละวาระ จากการลงคะแนนท่ีผู้ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและมสีิทธิออกเสียงและ
จะแจ้งผลการนบัคะแนนให้ท่ีประชมุทราบทกุวาระก่อนเสร็จสิน้การประชมุ
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ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะท่ีเก่ียวกับการประชุมผู้ถือหุ้น  และวิธีการลงคะแนนเสียง 
 

ข้อบังคับบริษัท 
หมวดที่ 4 

การประชุมผู้ถอืหุ้น 
 

ข้อ 26. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุรอบ
ระยะบญัชีของบริษัท 

  
 การประชมุผู้ถือหุ้นคราวอื่น นอกจากวรรคหนึง่ให้เรียกว่าการประชมุวิสามญั 
  
ข้อ 27. คณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้ตามท่ีเห็นสมควร  หรือผู้ถือหุ้นรวมกนันบั

จ านวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด  หรือมีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน  ซึง่มีหุ้น
นบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด  จะเข้าช่ือกนัท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการ
เรียกประชมุผู้ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้  แต่ต้องระบเุหตผุลในการท่ีขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนใน
หนังสือดงักล่าวด้วย  ในกรณีเช่นนีค้ณะกรรมการจะต้องจดัให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นบัแต่วันท่ี
ได้รับหนงัสือจากผู้ถือหุ้น 

  
ข้อ 28. ในการเรียกประชมุผู้ถือหุ้น  ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชมุระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการ

ประชมุ  และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชมุพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร  โดยระบใุห้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอ
เพื่อทราบ  เพื่ออนมุัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี  รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว  และ
จดัส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบยีนทราบไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนการประชมุ  ทัง้นีใ้ห้โฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชมุ
ในหนงัสือพิมพ์ติดต่อกนัไม่น้อยกว่า 3 วนั และก่อนวนัประชมุไม่น้อยกว่า 3 วนัด้วย 

  
 สถานท่ีท่ีจะใช้เป็นท่ีประชมุผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการเป็นผู้ก าหนด  และจะก าหนดเป็นอย่างอื่น  นอกเหนือไปจาก

ท้องท่ีอนัเป็นท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัทหรือจงัหวดัใกล้เคียงก็ได้ 
  
ข้อ 29. ในการประชมุผู้ถือหุ้น  ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)  มาประชมุไม่น้อยกว่า 25 คน  หรือไม่

น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทัง้หมด  และต้องมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นท่ี
ช าระได้แล้วทัง้หมด  จงึจะครบเป็นองค์ประชมุ 

  
ข้อ 30. ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชมุผู้ถือหุ้นครัง้ใด  เมื่อล่วงเวลานดัไปแล้วถึง 1 ชัว่โมง  จ านวนผู้ถือหุ้นยงัไม่ครบองค์

ประชมุ  ถ้าเป็นการประชมุวิสามญัที่ผู้ถือหุ้นขอให้เรียกก็ให้ยกเลิกการประชมุนัน้เสีย  แต่ถ้าเป็นการประชมุสามญั
หรือวิสามญัท่ีคณะกรรมการเรียกเอง  ให้นดัประชมุใหม่  และให้ส่งหนงัสือนดัประชมุไปยงัผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 
วนัก่อนการประชมุ  ในการประชมุครัง้หลงัไม่บงัคบัว่าต้องครบองค์ประชมุ 

  
ข้อ 31. ประธานกรรมการเป็นประธานของท่ีประชมุผู้ถือหุ้น  ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชมุ  หรือไม่สามารถ

ปฏิบตัิหน้าท่ีได้  ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน  ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือ
มีแต่ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้  ให้ผู้ถือหุ้นซึง่มาประชมุเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 
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ข้อ 32. ให้ประธานในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นด าเนินการประชมุให้เป็นตามล าดับระเบียบวาะท่ีก าหนดไว้ในหนังสือนดัประชุม  
เว้นแต่ท่ีประชมุจะมีมติให้เปลี่ยนล าดบัระเบียบวาระ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนผู้ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุ 

  
 เมื่อท่ีประชมุพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่ง  ผู้ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นท่ี

จ าหน่ายได้ทัง้หมด  จะขอให้ท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองอื่นนอกจากท่ีก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุอีกก็ได้ 
  
 ในกรณีท่ีท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองตามล าดบัระเบยีบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึง่  หรือพิจารณาเร่ืองท่ีผู้ถือหุ้นเสนอไม่

เสร็จตามวรรคสองแล้วแต่กรณีและจ าเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา  ให้ท่ีประชมุก าหนดสถานท่ี วนั และเวลาท่ีจะ
ประชมุครัง้ต่อไป  และให้คณะกรรมการส่งหนงัสือนดัประชมุ ระบสุถานท่ี วนั เวลา และระเบยีบวาระการประชมุไป
ยงัผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม  ทัง้นีใ้ห้โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่
น้อยกว่า 3 วนั  และก่อนวนัประชมุไม่น้อยกว่า 3 วนัด้วย 

  
ข้อ 33. ในการประชมุผู้ถือหุ้น  ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บคุคลซึง่บรรลนิุติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

แทนตนก็ได้  การมอบฉนัทะต้องท าเป็นหนงัสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะตามแบบท่ีนายทะเบียนก าหนดและมอบ
แก่ประธานกรรมการหรือผู้ ท่ีประธานกรรมการก าหนดไว้  ณ  สถานท่ีประชุมก่อนผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม  
ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือว่าผู้ รับมอบฉนัทะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนคะแนนเสียงท่ีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมี
รวมกนั  เว้นแต่ผู้ รับมอบฉนัทะจะแถลงต่อที่ประชมุก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้ซึง่มอบฉันทะเพียงบาง
คนโดยระบชุื่อผู้มอบฉนัทะและจ านวนหุ้นท่ีผู้มอบฉนัทะถืออยู่ด้วย 

  
ข้อ 34. เว้นแต่กฎหมายจะก าหนดไว้เป็นประการอื่น  มติของท่ีประชมุผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้

ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากนั  ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีก
เสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 
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แบบขอรับรายงานประจ าปี 2557 ในแบบรูปเล่ม 
 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  
  
 ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ขอรับรายงานประจ าปี  2557 ในรูปแบบเล่ม สามารถกรอกรายละเอียด ชื่อ และ
ท่ีอยู่ด้านล่างนี ้และส่งกลับมายังบริษัทฯ ได้ท่ี โทรสารหมายเลข  02 – 620 – 6222 ต่อ 2 หรือ E-mail address: 
ir@goldenlandplc.co.th โทรศพัท์หมายเลข 02 – 620 – 6200    เพื่อทางบริษัทฯ จะได้จดัส่งเอกสารให้ท่านต่อไป 

 
ช่ือ และที่อยู่ของผู้ถือหุ้น 

ช่ือที่อยู่  

  

  

  

  

  
 
 

mailto:ir@goldenlandplc.co.th
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แผนที่ของสถานที่จัดประชุม 
 

 
 
 
 
 

 

 

ห้องประชมุ  ชัน้ 8  
อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  
เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสลีม   
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทร : 02 620 6200 

Meeting Room , 8th Floor,  

Sathorn Square Office Tower 

98 North Sathorn Road, Silom,  

Bangrak, Bangkok 10500 

Tel : 02 620 6200 

สาทร สแควร์ 

สถานีรถไฟฟ้า 
BTS ศาลาแดง 

MRT สถานีสีลม 

สวนลุมพินี 

MRT สถานีลุมพนีิ 

BRT สาทร 

ถน
นน

รา
ธิว

าส
รา
ชน

คริ
นท

ร์ 

SILOM RD. 

สถานีรถไฟฟ้า 
BTS ช่องนนทรี 

ถนนสาทร 

สวนลุมพินี 

อาคารสาทร สแควร์ 
ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 

ถนนสีลม 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก  
 

เขียนที ่  
วนัท่ี             เดือน เมษายน   พ.ศ. 2558 

 
)1(  ข้าพเจ้า สญัชาต ิ  

 อยู่บ้านเลขท่ี ถนน ต าบล/แขวง   
 อ าเภอ/เขต จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์  
 
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แผ่นดินทอง  พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นสามญัจ านวนทัง้สิน้ 
 รวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั  เสียง ดงันี ้
 
 หุ้นสามญั หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั       เสียง 
 หุ้นบริุมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั เสียง 
 
 (3)  ขอมอบฉนัทะให้ 

 1.              อาย ุ           อยู่บ้านเลขท่ี                         ถนน                         . 
ต าบล/แขวง                      อ าเภอ/เขต             จงัหวดั                 รหสัไปรษณีย์                หรือ 

 
 2.              อาย ุ           อยู่บ้านเลขท่ี                         ถนน                         . 

ต าบล/แขวง                      อ าเภอ/เขต             จงัหวดั                 รหสัไปรษณีย์                หรือ 
 

 3. นายวนัชยั ศารทลูทตั             อาย ุ  68 ปี   อยู่บ้านเลขท่ี 98 สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  ชัน้ 36  ถนน  สาทรเหนือ     . 
ต าบล/แขวง            สีลม          อ าเภอ/เขต       บางรัก     จงัหวดั      กรุงเทพมหานคร           รหสัไปรษณีย์   10500    หรือ 

 
 4. นายชนิวฒัน์  ชินแสงอร่าม            อาย ุ  53 ปี   อยู่บ้านเลขท่ี 98 สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  ชัน้ 36  ถนน  สาทรเหนือ     . 

ต าบล/แขวง            สีลม          อ าเภอ/เขต       บางรัก     จงัหวดั      กรุงเทพมหานคร           รหสัไปรษณีย์   10500          . 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2558 ครัง้ท่ี 22 ในวันพุธท่ี 22 เมษายน 2558 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุม ชัน้ 8 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  
เลขท่ี 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  หรือท่ีพงึจะเลื่อนไปในวนัเวลาและสถานท่ีอื่นด้วย 

กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุนัน้  ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
 

ลงชื่อ  ลงชื่อ ........................................................................... ผู้มอบฉนัทะ 
 (........................................................................)  
   
ลงชื่อ  ลงชื่อ ........................................................................... ผู้ รับมอบฉนัทะ 

 (........................................................................)  
   
ลงชื่อ  ลงชื่อ ........................................................................... ผู้ รับมอบฉนัทะ 

 (........................................................................)  
   
ลงชื่อ  ลงชือ่ ........................................................................... ผู้ รับมอบฉนัทะ 

 (........................................................................)  
  
หมายเหต ุ ผู้ถอืหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน  
                 ไม่สามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข 
 
 
 

เขียนท่ี  
วนัท่ี เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2558 

 
(1) ข้าพเจ้า สญัชาต ิ  
 อยู่บ้านเลขท่ี ถนน ต าบล/แขวง   
 อ าเภอ/เขต จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์  
 
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นสามญัจ านวนทัง้สิน้ 
 รวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั  เสียง ดงันี ้
 
 หุ้นสามญั หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั เสียง 
 หุ้นบริุมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั เสียง 
  
(3) ขอมอบฉนัทะให้ 
  1.                อาย ุ           อยู่บ้านเลขท่ี                         ถนน                      . 
 ต าบล/แขวง                      อ าเภอ/เขต             จงัหวดั                 รหสัไปรษณีย์                   หรือ 
 
  2.                อาย ุ           อยู่บ้านเลขท่ี                         ถนน                      . 
 ต าบล/แขวง                      อ าเภอ/เขต             จงัหวดั                 รหสัไปรษณีย์                    หรือ 
 

 3. นายวนัชยั ศารทลูทตั             อาย ุ  68 ปี   อยู่บ้านเลขท่ี 98 สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  ชัน้ 36  ถนน  สาทรเหนือ     . 
ต าบล/แขวง            สีลม          อ าเภอ/เขต       บางรัก     จงัหวดั      กรุงเทพมหานคร           รหสัไปรษณีย์   10500    หรือ 

 
 4. นายชนิวฒัน์  ชินแสงอร่าม            อาย ุ  53 ปี   อยู่บ้านเลขท่ี 98 สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  ชัน้ 36  ถนน  สาทรเหนือ     . 
      ต าบล/แขวง            สีลม          อ าเภอ/เขต       บางรัก     จงัหวดั      กรุงเทพมหานคร           รหสัไปรษณีย์   10500            . 
 
คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2558 ครัง้ท่ี 22 ในวนัพธุท่ี 22 เมษายน 2558 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชมุ ชัน้ 8 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  
เลขท่ี 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  หรือท่ีพงึจะเลื่อนไปในวนัเวลาและสถานท่ีอื่นด้วย 
 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
 

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2557  ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 9 ธันวาคม 2557 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
    เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง   
 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับปี 2557 
 
วาระที่ 3 พจิารณาอนุมตัิงบดุลและงบก าไรขาดทนุ ส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง   
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วาระที่ 4 พจิารณาอนุมตัิการงดจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2557 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง   
 
วาระที่ 5  พจิารณาอนุมตัิการลดทนุจดทะเบยีนของบริษทัฯ โดยการตดัหุ้นจดทะเบยีนที่ยงัมิได้ออกจ าหน่าย 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง   
 

วาระที่ 6  พจิารณาอนุมตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน 
 จดทะเบยีนของบริษทัฯ 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง   
 

วาระที่ 7  พจิารณาอนุมตัิการโอนทุนส ารองตามกฎหมายเพื่อชดเชยผลขาดทนุสะสมของบริษัทฯ 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
   เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง   
 

วาระที่ 8  พจิารณาอนุมตัิการลดทนุจดทะเบยีนของบริษทัฯ โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้ 
 หุ้นละ 10.00 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4.75 บาท เพื่อชดเชยส่วนต ่ากว่ามูลค่าหุ้นและผลขาดทนุสะสม 
 ของบริษทัฯ  
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
   เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง   
 

วาระที่ 9  พจิารณาอนุมตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน 
 จดทะเบยีนของบริษทัฯ 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
   เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง   

 
วาระที่ 10 พจิารณาอนุมตัิการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2558  
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 เห็นด้วย                  เสียง ไม่เห็นด้วย                   เสียง งดออกเสียง              เสียง 

  การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
  การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
1.  ชื่อกรรมการ    นายชายน้อย  เผื่อนโกสมุ 

เห็นด้วย           เสียง ไม่เห็นด้วย       เสียง งดออกเสียง              เสียง 

2. ชื่อกรรมการ   นายอดุม  พวัสกลุ 
เห็นด้วย           เสียง ไม่เห็นด้วย       เสียง งดออกเสียง              เสียง 

 
3. ชื่อกรรมการ  นายฐาปน  สิริวฒันภกัดี 

เห็นด้วย           เสียง ไม่เห็นด้วย       เสียง งดออกเสียง              เสียง 
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วาระที่ 11 พจิารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ประจ าปี 2558 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง   
 
วาระที่ 12 พจิารณาอนุมตัิการแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2558 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง   
 

วาระที่ 13 พจิารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้าม)ี 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้ห้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้
ไม่ถกูต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น  

 
(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชมุ

มีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุว้ข้างต้น  รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร  

 
กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุ  เว้นแต่กรณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบใุนหนงัสอื
มอบฉนัทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
 

 
ลงชื่อ ................................................................................. ผู้มอบฉนัทะ 

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

 

ลงชื่อ ................................................................................. ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 
 
(..............................................................................) 
  

 

ลงชื่อ ................................................................................. ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 (..............................................................................) 

  
 

   
ลงชื่อ ................................................................................. ผู้ รับมอบฉนัทะ 

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

 

  
หมายเหตุ  
1 ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดยีวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน  
 ไม่สามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
2 วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
3 ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระท่ีระบไุว้ข้างต้น  ผู้มอบฉนัทะสามารถระบุเพิม่เติมได้ในใบประจ าต่อ 
 แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข ตามแนบ   
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
 

ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 ครัง้ที่ 22 ในวนัพุธที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุม ชัน้ 8 
อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  หรือที่พึงจะ
เลือ่นไปในวนั เวลาและสถานท่ีอื่นด้วย 

 
วาระที่......... เร่ือง................................................................................................................................................. 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 

วาระที่......... เร่ือง................................................................................................................................................. 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 
วาระที่......... เร่ือง................................................................................................................................................. 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 
วาระที่......... เร่ือง................................................................................................................................................. 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 
วาระที่......... เร่ือง เลือกตัง้กรรมการ 

ชื่อกรรมการ……………………………………………………………………………………………….. 
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

 
ชื่อกรรมการ……………………………………………………………………………………………….. 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 
ชื่อกรรมการ……………………………………………………………………………………………….. 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 

 
 

 
 



เอกสารแนบ 9 

 43 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค  
(ส าหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตัง้คัสโตเดียนในประเทศไทย) 

 
 

เขียนท่ี                      . 
วนัท่ี            เดอืน  เมษายน  พ.ศ. 2558 

 
(1) ข้าพเจ้า สญัชาต ิ  
 อยู่บ้านเลขท่ี ถนน ต าบล/แขวง   
 อ าเภอ/เขต จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์  

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั  
ซึง่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม          หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั                                      เสียง ดงันี ้

  หุ้นสามญั หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั เสียง 
  หุ้นบริุมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั เสียง 

 
(2) ขอมอบฉนัทะให้ 

  1.                อาย ุ           อยู่บ้านเลขท่ี                         ถนน                      . 
 ต าบล/แขวง                      อ าเภอ/เขต             จงัหวดั                 รหสัไปรษณีย์                   หรือ 
 
  2.                อาย ุ           อยู่บ้านเลขท่ี                         ถนน                      . 
 ต าบล/แขวง                      อ าเภอ/เขต             จงัหวดั                 รหสัไปรษณีย์                    หรือ 
 

 3. นายวนัชยั ศารทลูทตั               อาย ุ  68 ปี   อยู่บ้านเลขท่ี 98 สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  ชัน้ 36  ถนน  สาทรเหนือ     . 
ต าบล/แขวง            สีลม          อ าเภอ/เขต       บางรัก     จงัหวดั      กรุงเทพมหานคร      รหสัไปรษณีย์   10500    หรือ 

 
 4. นายชนิวฒัน์  ชินแสงอร่าม       อาย ุ  53 ปี   อยู่บ้านเลขท่ี 98 สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  ชัน้ 36  ถนน  สาทรเหนือ     . 
      ต าบล/แขวง            สีลม          อ าเภอ/เขต       บางรัก     จงัหวดั      กรุงเทพมหานคร           รหสัไปรษณีย์   10500       . 
 

คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2558 ครัง้ท่ี 22 ในวนัพธุท่ี 22 เมษายน 2558 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชมุ ชัน้ 8 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  
เลขท่ี 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  หรือท่ีพงึจะเลื่อนไปในวนัเวลาและสถานท่ีอื่นด้วย 

 
(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

 มอบฉนัทะตามจ านวนหุ้นทัง้หมดท่ีถือและมสีิทธิออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้
 มอบฉนัทะบางส่วน คอื  

 หุ้นสามญั หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั         เสียง 
  หุ้นบริุมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั เสียง 
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทัง้หมด เสียง 

 
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดังนี ้

 
วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2557  ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
    เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง   
 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับปี 2557 
 
วาระที่ 3 พจิารณาอนุมตัิงบดุลและงบก าไรขาดทนุ ส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง   

 
อากรแสตมป์ 
20 บาท 
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วาระที่ 4 พจิารณาอนุมตัิการงดจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2557 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง   
 
วาระที่ 5  พจิารณาอนุมตัิการลดทนุจดทะเบยีนของบริษทัฯ โดยการตดัหุ้นจดทะเบยีนที่ยงัมิได้ออกจ าหน่าย 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง   
 

วาระที่ 6  พจิารณาอนุมตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน 
 จดทะเบยีนของบริษทัฯ 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง   
 

วาระที่ 7  พจิารณาอนุมตัิการโอนทุนส ารองตามกฎหมายเพื่อชดเชยผลขาดทนุสะสมของบริษัทฯ 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
   เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง   
 

วาระที่ 8  พจิารณาอนุมัติการลดทนุจดทะเบยีนของบริษทัฯ โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้ 
 หุ้นละ 10.00 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4.75 บาท เพื่อชดเชยส่วนต ่ากว่ามูลค่าหุ้นและผลขาดทนุสะสม 
 ของบริษทัฯ  
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
   เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง   
 

วาระที่ 9  พจิารณาอนุมตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน 
 จดทะเบยีนของบริษทัฯ 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
   เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง   

 
วาระที่ 10 พจิารณาอนุมตัิการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2558
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 เห็นด้วย                  เสียง ไม่เห็นด้วย                   เสียง งดออกเสียง             เสียง 

  การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
  การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
1.  ชื่อกรรมการ    นายชายน้อย  เผื่อนโกสมุ 

เห็นด้วย           เสียง ไม่เห็นด้วย       เสียง งดออกเสียง              เสียง 

2. ชื่อกรรมการ   นายอดุม  พวัสกลุ 
เห็นด้วย           เสียง ไม่เห็นด้วย       เสียง งดออกเสียง              เสียง 

 
3. ชื่อกรรมการ  นายฐาปน  สิริวฒันภกัดี 

เห็นด้วย           เสียง ไม่เห็นด้วย       เสียง งดออกเสียง              เสียง 
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วาระที่ 11 พจิารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ประจ าปี 2558 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง   
 
วาระที่ 12 พจิารณาอนุมัติการแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2558 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง   
 

วาระที่ 13 พจิารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้าม)ี 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้
ไม่ถกูต้องนัน้ไม่ถกูต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น  

 
(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชมุ

มีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุว้ข้างต้น  รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร  

 
กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชมุ   เว้นแต่กรณีท่ีผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือ
มอบฉนัทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

 
 

ลงชื่อ ........................................................................... ผู้มอบฉนัทะ 
 (.........................................................................) 

  
 

ลงชื่อ ........................................................................... ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 
 
(.........................................................................) 
  

 

ลงชื่อ ........................................................................... ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 (.........................................................................)  

   
ลงชื่อ .......................................................................... ผู้ รับมอบฉนัทะ 

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

  
หมายเหตุ  
1 หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค นีใ้ช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน   
 (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เท่านัน้  
2 หลกัฐานท่ีต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
 (1)   หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน 
 (2) หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 
3 ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน  
 ไม่สามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
4 วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
5 ในกรณีท่ีมีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเตมิได้ในใบประจ าตอ่

แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค ตามแนบ     
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
 

ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 ครัง้ที่ 22 ในวนัพุธที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุม ชัน้ 8 
อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  หรือที่พึงจะ
เลือ่นไปในวนั เวลาและสถานท่ีอื่นด้วย 

 
วาระที่......... เร่ือง................................................................................................................................................. 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 

วาระที่......... เร่ือง................................................................................................................................................. 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 
วาระที่......... เร่ือง................................................................................................................................................. 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 
วาระที่......... เร่ือง........... ............ .......................................................................................................................... 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 
วาระที่......... เร่ือง เลือกตัง้กรรมการ 

ชื่อกรรมการ……………………………………………………………………………………………….. 
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

 
ชื่อกรรมการ……………………………………………………………………………………………….. 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 
ชื่อกรรมการ……………………………………………………………………………………………….. 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 

 
 

 
 

 


