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นิยามกรรมการอิสระ 

 
กรรมการอิสระ (Independent Director)  หมายถึง กรรมการท่ีมีคณุสมบตัิสอดคล้องกบัหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  โดยมีคณุสมบตัแิละลกัษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระของบริษัทฯ เทียบเทา่กบัข้อก าหนด
ของกลต.และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ดงันี ้

 
1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ   บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม  หรือนิตบิคุคลท่ี

อาจมีความขดัแย้ง  โดยให้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบักรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย 
2. ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  พนกังาน ลูกจ้าง ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า หรือผู้ มีอ านาจควบคุม

ของบริษัทฯ   บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม  บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้ มีอ านาจควบคุม
ของบริษัทฯ  ทัง้ในปัจจบุนัและก่อนเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกวา่ 2 ปี 

3. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดา มารดา  คู่สมรส  พ่ีน้อง  และ
บตุร  รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  ผู้ มีอ านาจควบคมุ  หรือบคุคลที่จะได้รับการ
เสนอช่ือเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ   บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย บริษัทร่วม  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้ มีอ านาจควบคุม
ของบริษัทฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนัย หรือผู้ มี
อ านาจควบคุมของผู้ มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มี
อ านาจควบคมุของบริษัทฯ ทัง้ในปัจจบุนัและก่อนเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกวา่ 2 ปี ดงันี ้

 
4.1) ไม่เป็นผู้สอบบญัชี  ของบริษัทฯ  บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย บริษัทร่วม  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้ มีอ านาจควบคมุ

ของบริษัทฯ ทัง้นีใ้ห้รวมถึงการไม่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  กรรมการท่ีไม่ใช่กรรมการอิสระ  ผู้บริหาร  หรือหุ้นส่วน
ผู้จดัการของส านกังานสอบบญัชีต้นสงักดั 

4.2) ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอ่ืนๆ เช่น ท่ีปรึกษากฎหมาย ท่ีปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ท่ีมีมลูค่า
การให้บริการทางวิชาชีพอ่ืนเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี แก่บริษัทฯ  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือของผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ ทัง้นีใ้ห้รวมถึงการไม่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  กรรมการท่ีไม่ใช่กรรมการ
อิสระ  ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จดัการของผู้ให้บริการวชิาชีพอ่ืนๆ 

4.3) ไม่ได้รับประโยชน์ทัง้ทางตรงและทางอ้อม หรือมีส่วนได้ส่วนเสีย จากการท าธุรกรรมทางการค้าหรือธุรกิจ ได้แก่ 
รายการท่ีเป็นธุรกิจปกติ รายการเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการ หรือรายการ
ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน กับบริษัทฯ  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ท่ีมีมูลค่าตัง้แต่ 20 ล้านบาท หรือ
ตัง้แตร้่อยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสุทธิของบริษัทฯ  แล้วแตจ่ านวนใดจะต ่ากวา่ โดยให้นบัรวมมลูคา่รายการใน
ระหว่าง 1 ปี ก่อนวันท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ  ทัง้นีใ้ห้รวมถึงการไม่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  กรรมการท่ีไม่ใช่
กรรมการอิสระ  ผู้บริหาร  หรือหุ้นส่วนผู้จดัการของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ  

 
5. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ   ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่  หรือผู้ ถือหุ้ นซึ่งเป็น

ผู้ เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ  
6. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือ ทัง้นีใ้ห้

รวมถึงการไม่เป็น กรรมการท่ีไม่ใช่กรรมการอิสระ  ผู้บริหาร ลูกจ้าง พนกังาน หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า หรือถือ
หุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธฺออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืนซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็น
การแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

7. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเหน็อย่างเป็นอิสระได้ 
8. กรรมการอิสระท่ีมีคณุสมบตัิตามข้อ 1 - 7  อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการ

ของบริษัทฯ   บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม  บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง โดยมีการ
ตดัสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective decision) ได้ 

 
ในการพิจารณาคุณสมบตัิกรรมการอิสระส าหรับช่วงระยะเวลาย้อนหลงัให้ถือปฏิบตัิหลกัเกณฑ์ข้างต้น เว้นแต่ได้รับผ่อนผนัจาก
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 
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ท่ี GOLD 2560/056 
ทะเบยีนเลขท่ี 0107537002273 
  
 

วนัท่ี 15 ธันวาคม 2560 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
 

เร่ือง การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ครัง้ที่ 25 
 

ตามท่ีบริษัทฯ ก าหนดวนัประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ครัง้ท่ี 25  ณ ห้องวิคเตอร์ 2 – 3  วิคเตอร์ คลบั ชัน้ 8 
สาทร สแควร์  ออฟฟิศ ทาวเวอร์   เลขท่ี 98 ถนนสาทรเหนือ   แขวงสีลม  เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  ในวนัพฤหสับดี
ท่ี 18 มกราคม 2561 เวลา 10:00 น.  เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ดงัรายละเอียดปรากฏตามค าบอกกล่าวเรียกประชุม
สามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561  ครัง้ท่ี 25 นัน้ 
 

บริษัทฯ ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุในวนัและเวลาดงักล่าว หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้ ท่านสามารถ
มอบฉนัทะให้บคุคลอื่น หรือบคุคลใดบคุคลหนึง่ดงัต่อไปนี ้คือ 
 

1. นายวนัชยั ศารทลูทตั กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการ         อาย ุ71 ปี 
 อยู่บ้านเลขท่ี 98  สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชัน้ 36 ถนนสาทรเหนือ แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
2.  นายชินวฒัน์ ชินแสงอร่าม กรรมการอิสระ  อาย ุ56 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 ท่ีท่านประสงค์จะมอบฉนัทะ ให้เข้าร่วมประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนนแทนและลงนามผู้ มอบฉันทะ โดยในการมอบฉันทะ ท่านอาจแสดงความประสงค์ท่ีจะให้ออกเสีย ง
ลงคะแนนในวาระต่างๆ ว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงไว้ในหนงัสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้ รับมอบฉันทะของท่านออก
เสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านก็ได้ นอกจากนัน้ยงัมีหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. เป็นแบบทัว่ไปซึง่เป็นแบบท่ีง่ายไม่
ซบัซ้อน และหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ค. ซึง่เป็นแบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของ  บริษัทฯ  www.goldenland.co.th 
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดึงข้อมลูมาใช้ได้ตามความเหมาะสม ในกรณีท่ีท่านมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทบคุคลใดบคุคลหนึ่ง
ดงักล่าวข้างต้นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน เมื่อด าเนินการแล้วโปรดส่งหนงัสือมอบฉันทะคืนกลบั ไปยงับริษัทฯ 
ล่วงหน้าเพื่อให้ถึงบริษัทฯ ก่อนวันประชุม  โดยใช้ซองตอบรับท่ีแนบมาพร้อมหนังสือนี  ้ ทัง้นีเ้พื่อความเรียบร้อยในการ
เตรียมการประชมุ  

 
 ขอแสดงความนบัถือ 

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

ผู้ท่ีมาประชุมด้วยตนเอง โปรดน าหนังสือฉบับน้ี
มาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ีลงทะเบียนในวันประชุม 
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ประวัตโิดยสังเขปของกรรมการท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 
แทนผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุม  

ช่ือ-นามสกลุ : นายวนัชยั  ศารทลูทตั 
ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ 
ต าแหนง่ปัจจบุนั : • ประธานกรรมการ 

• ประธานกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและสรรหา 
อาย ุ : 71 ปี 
สญัชาต ิ : ไทย 
วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ครัง้แรก : 26 ธนัวาคม 2555 
คณุวฒุิทางการศกึษา : • ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

• ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ประวตัิการอบรมหลกัสตูรของสมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

: -ไมม่ี- 

สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) โดยนบัรวม
การถือหุ้นของคูส่มรสและบตุรทีย่งัไมบ่รรลนุิติ
ภาวะ 

: -ไมม่ี- / 0.00% (0 หุ้น) 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการและ
ผู้บริหาร  

: -ไมม่ี- 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ : 4 ปี 9 เดือน 
ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 
-ไมม่ี-   
ต าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : 
2558 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริหาร / 

กรรมการ 
บจก. โรงงานอตุสาหกรรมกระดาษบางปะอิน 

2555 – ปัจจบุนั กรรมการ  บจก. วีเอ็นย ูเอ็กซิบชิัน่ส์ เอเชีย-แปซิฟิก 

2554 – ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการ บจก. เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ 

2554 – ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการ บจก. เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ 
2554 – ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการ บจก. เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชัน่แนล 

2554 – ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการ บจก. เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชัน่ ออกาไนเซอร์ 
2551 – ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการ บจก. ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก 
ประสบการณ์ : 
ปลดักระทรวงคมนาคม  

ประธานคณะกรรมการ บมจ. การบินไทย  

ประธานคณะกรรมการ การทา่เรือแหง่ประเทศไทย 

กรรมการ   การรถไฟแหง่ประเทศไทย 

กรรมการ องค์การโทรศพัท์แหง่ประเทศไทย 
ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจท าให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
-ไมม่ี-   
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ประวัตโิดยสังเขปของกรรมการท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

แทนผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุม 
ช่ือ-นามสกลุ : นายชินวฒัน์ ชินแสงอร่าม 
ประเภทกรรมการ : กรรมการท่ีเป็นอิสระ 
ต าแหนง่ปัจจบุนั : • กรรมการอิสระ 

• กรรมการตรวจสอบ 
• กรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล 

อาย ุ : 56 ปี 
สญัชาต ิ : ไทย 
วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ครัง้แรก : 15 กนัยายน 2557 
คณุวฒุิทางการศกึษา : • นิติศาสตร์มหาบณัฑติ กฏหมายพาณิชย์นาวี,  

Tulane University ประเทศสหรัฐอเมริกา 

• นิติศาสตร์มหาบณัฑติ กฏหมายเปรียบเทียบ  
University of Miami ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประวตัิการอบรมหลกัสตูรของสมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

: • – ไม่มี – 

สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) โดยนบัรวม
การถือหุ้นของคูส่มรสและบตุรทีย่งัไมบ่รรลนุิติ
ภาวะ 

: -ไมม่ี- / 0.00% (0 หุ้น) 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการและ
ผู้บริหาร  

: -ไมม่ี- 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ :  
ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 
ปัจจบุนั  กรรมการ  บมจ. อาดามาส อินคอร์ปอเรชัน่ 
ต าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : 
ปัจจบุนั กรรมการและทนายความหุ้นสว่น บจก. วีระวงค์, ชินวฒัน์ และพาร์ทเนอร์ส 
ปัจจบุนั กรรมการ บจก. สทิธารมย์ ดเีวลลอปเมนท์ 
ปัจจบุนั กรรมการ บจก. คริุโอเนะ 
ปัจจบุนั กรรมการ บจก. สนักลาง โฮลดิง้ส์ 
ปัจจบุนั กรรมการ บจก. เดอะ ครีเอเตอร์ส เอชควิ 
ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ซี 09 
ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจท าให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
-ไมม่ี-   

 


