หนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม สามั ญ ผู ถื อ หุ น ประจํา ป 2555
(ครั้ ง ที่ 19)

บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)

วันศุกรที่ 27 เมษายน 2555
เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุม ชั้น 38
สาทรสแควร ออฟฟศ ทาวเวอร
เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
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ทะเบียนเลขที่ 0107537002273
ที่ ลบ/2012-40

วันที่ 22 มีนาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 (ครั้งที่ 19)
เรียน ทานผูถือหุน
สิ่งที่สงมาดวย 1. แบบฟอรมลงทะเบียน
2. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 (ครั้งที่ 18) เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554
(สําหรับวาระที่ 1)
3. รายงานประจําป 2554 พรอมงบการเงินประจําป 2554 รวมถึงนโยบายการจายเงินปนผล
(สําหรับวาระที่ 2 และ 3)
4. ขอมูลเบื้องตนของกรรมการที่ครบกําหนดตามวาระซึ่งไดรับการเสนอชื่อกลับเขาดํารงตําแหนงใหม
(สําหรับวาระที่ 5)
5. ขอมูลเบื้องตนของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเพิ่มเติมในบริษัท
(สําหรับวาระที่ 9)
6. ขอบังคับของบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน
7. เงื่อนไข หลักเกณฑ และวิธีปฏิบัติในการเขารวมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
8. นิยามกรรมการอิสระและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระซึ่งผูถือหุนสามารถแตงตั้งเปนผูรับมอบ
ฉันทะของผูถือหุน
9. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม
10. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยกําหนด
ดวยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่
2/2555 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2555 ไดมีมติใหจัดการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 (ครั้งที่ 19) ในวันศุกรที่ 27
เมษายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุม ชั้น 38 สาทรสแควร ออฟฟศ ทาวเวอร เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 (ครั้งที่ 18) เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554

: บริษัทไดจัดทํารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 (ครั้งที่ 18) ซึ่ง
วัตถุประสงคและเหตุผล
ไดจัดใหมีขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 และไดสงสําเนารายงานการประชุมดังกลาวใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ภายใน 14 วัน นับแตวันประชุมสามัญผูถือหุน และกระทรวงพาณิชยภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด รวมทั้งไดเผยแพรใน
เว็บไซตของบริษัทดวยแลว และบริษัทไดจัดสงสําเนารายงานการประชุมดังกลาวใหแกผูถือหุนพรอมกับหนังสือนัดประชุมในครั้ง
นี้ รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่สงมาดวย 2 จึงขอเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2554 (ครั้งที่ 18)
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นวาไดมีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
2554 (ครั้งที่ 18) ซึ่งไดจัดใหมีขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 ไวอยางถูกตอง ครบถวนแลว จึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือ
หุนรับรองรายงานการประชุมดังกลาว
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วาระที่ 2

รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําป 2554

: บริ ษั ท ได ส รุ ป ผลการดํ า เนิ น งานที่ ผ า นมาและการเปลี่ ย นแปลงที่ สํ า คั ญ ซึ่ ง
วัตถุประสงคและเหตุผล
เกิดขึ้นในรอบป 2554 รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่สงมาดวย 3
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2554 ใหที่ประชุมผูถือ
หุนรับทราบ
วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจําป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

: ตามมาตรา 112 แหง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํา กัด พ.ศ. 2535 และ
วัตถุประสงคและเหตุผล
ขอบังคับของบริษัท ขอ 37 กําหนดวาคณะกรรมการตองจัดใหมีการทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปบัญชี
ของบริษัทเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญประจําป เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน และตองจัดให
ผูสอบบัญชีตรวจสอบใหเสร็จกอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน
งบการเงินประจําป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 พรอมทั้งรายงานของผูสอบบัญชี ซึ่งผานการพิจารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว มีรายละเอียดปรากฎอยูในงบการเงินของรายงาน
ประจําป 2554 ของบริษัท ซึ่งไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้ตามสิ่งที่สงมาดวย 3
ความเห็นของคณะกรรมการ : งบการเงินประจําป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ของบริษัท ไดผานการ
ตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว โดยผูสอบบัญชีไดแสดงความเห็นตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ วามีความ
ถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู
ถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผานการตรวจสอบและลงนามรับรองจาก
ผูสอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด และไดรับความเห็นชอบและผานการพิจารณาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแลว โดยสรุปสาระสําคัญ ดังนี้
งบการเงินรวม
หนวย: ลานบาท
รายการ
สินทรัพยรวม

2554

2553
(ปรับปรุงใหม)
10,997.92

12,682.95

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

รอยละ

1,685.03

15.32

หนี้สินรวม

5,987.80

5,561.64

426.16

7.66

รายไดรวม

1,143.86

2,004.23

(860.37)

(42.93)

ขาดทุนสุทธิ

(231.45)

(301.34)

(69.89)

(23.19)

(0.23)

(0.48)

(0.25)

(51.89)

ขาดทุนตอหุน (คํานวณจากขาดทุนสุทธิ)
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วาระที่ 4

พิจารณาและอนุมัติการไมจัดสรรกําไรประจําป 2554 และการงดจายเงินปนผลประจําป 2554

: ตามมาตรา 115 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กําหนด
วัตถุประสงคและเหตุผล
วา การจายเงินปนผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไรจะกระทํามิได ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู หามมิให
จายเงินปนผล
บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนไมเกินกวารอยละ 60 ของกําไรสุทธิในแตละป ทั้งนี้ การจายเงินปน
ผลใหนําปจจัยตางๆ มาพิจารณาประกอบดังนี้ เชน ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคลองของบริษัท การ
ขยายธุรกิจ และปจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการบริหารงานของบริษัท ซึ่งการจายเงินปนผลดังกลาวขางตน จะตองไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและผูถือหุ นตามความเหมาะสม ในรอบป 2554 บริษัท มีผลประกอบการขาดทุนสุท ธิ
264.36 ลานบาท และมียอดขาดทุนสะสมที่ยังไมไดจัดสรรคงเหลือ 577.28 ลานบาท
ขอมูลเปรียบเทียบอัตราการจายเงินปนผลในปที่ผานมา
ป 2554
(ปที่เสนอ)

ป 2553
(ปรับปรุงใหม)

1. กําไร / (ขาดทุน) สุทธิ

(264,367,340) บาท

(299,279,030) บาท

2. จํานวนหุน

1,134,147,724 หุน

630,082,069 หุน

3. เงินปนผลจายอัตราตอหุน

งดจาย

งดจาย

4. รวมเปนเงินปนผลจายทั้งสิ้น

งดจาย

งดจาย

5. สัดสวนการจายเงินปนผล เทียบกับ
กําไรสุทธิของงบการเงินรวม

งดจาย

งดจาย

รายละเอียดการจายเงินปนผล

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณา
และอนุมัติไมจัดสรรกําไรประจําป 2554 และงดจายเงินปนผลประจําป 2554 เนื่องจากบริษัทตองดํารงไวซึ่งสภาพคลองทาง
การเงิน รวมทั้งเพื่อใชในการลงทุนของบริษัทในอนาคต ประกอบกับการมีผลขาดทุนสะสมซึ่งเปนขอจํากัดในการจายเงินปนผล
วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่ องพนจากตําแหนงตามวาระ

: ตามมาตรา 71 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอ
วัตถุประสงคและเหตุผล
บังคับของบริษัทขอ 17 กําหนดไววาในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งใน
สามเปนอัตราถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมไ ดก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม
กรรมการผูออกจากตําแหนงตามวาระนั้น อาจจะไดรับเลือกตั้งใหมได ซึ่งในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 ครั้งนี้ มี
กรรมการที่ตองพนจากตําแหนงตามวาระ จํานวน 3 ทาน มีรายชื่อดังตอไปนี้ คือ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
1. นายอลัน แคม
2. นายเดวิด เดสมอนด แทรเรนท
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายตรีขวัญ บุนนาค
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
หมายเหตุ

บริษัทไดรับหนังสือลาออกของนายอลัน แคม จากการเปนกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณา
คาตอบแทน ในวันที่ 6 มีนาคม 2555
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สําหรับการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 บริษัทขอเรียนวา เพื่อใหเปนไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจ
การที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผูถือหุน บริษัทไดประกาศตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และในเว็บไซตของบริษัท ใน
ชวงระหวางวันที่ 30 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2554 ใหสิทธิแกผูถือหุนในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู
ถือหุน และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเขารับการคัดเลือกเปนกรรมการบริษัท เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเปนการ
ลวงหนา แตไมมีผูถือหุนทานใดเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแตอยางใด
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการซึ่งไมรวมกรรมการผูมีสวนไดเสีย ไดรวมกันพิจารณาแลวเห็น
วา กรรมการที่ตองพนจากตําแหนงตามวาระทั้ง 2 ทาน เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด
พ.ศ.2535 และมีความรู ความสามารถ รวมถึงประสบการณในธุรกิจที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของบริษัท สามารถที่จะชวย
พัฒนาบริษัทได จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้ง นายเดวิด เดสมอนด แทรเรนท (Mr. David Desmond Tarrant)
และนายตรีขวัญ บุนนาค กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ รายละเอียดของประวัติกรรมการแตละทาน
ปรากฎตามสิ่งที่สงมาดวย 4
วาระที่ 6

พิจารณาและอนุมัติการจายคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ประจําป 2555

: เพื่ อ ให เ ป น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจํ า กั ด พ.ศ. 2535 ซึ่ ง
วัตถุประสงคและเหตุผล
กําหนดใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการจายคาตอบแทนกรรมการ
ความเห็นของคณะกรรมการ : เพื่อเปนการสงเสริมการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทในการสราง
มูลคาเพิ่มในแกบริษัท คณะกรรมการเห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนซึ่งไดพิจารณาการจาย
คาตอบแทนกรรมการ โดยศึกษาจากรายงานการสํารวจคาตอบแทนกรรมการ ป 2553 ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย รวมทั้งความเหมาะสมประการตางๆ เปรียบเทียบอางอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และเห็นควรเสนอที่
ประชุมผูถือหุนอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจําป 2555 ภายในวงเงินไมเกิน 5,000,000 บาท (หาลานบาท) ซึ่ง
ประกอบดวยคาตอบแทนเปนตัวเงิน กลาวคือ คาเบี้ยประชุม และเงินรางวัลประจําป (โบนัส) ซึ่งเทากับวงเงินที่เสนอในป 2554
ทั้งนี้ ในป 2554 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนไดกําหนดวงเงินไวไมเกิน 5,000,000 บาท (หาลานบาท) และบริษัทไดจายคาตอบแทน
ใหแกกรรมการรวมเปนเงินจํานวน 1,470,000 บาท (หนึ่งลานสี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถวน)
สําหรับป 2555 นโยบายคาตอบแทนกรรมการ มีรายละเอียดดังนี้
นโยบายคาตอบแทนกรรมการ ป 2555
องคประกอบคาตอบแทน

ป 2555 (ปที่เสนอ)

ป 2554 (ปที่ผานมา)

• ประธานผูดําเนินการประชุม

30,000 บาท/คน/ครั้ง

30,000 บาท/คน/ครั้ง

• กรรมการ

20,000 บาท/คน/ครั้ง

20,000 บาท/คน/ครั้ง

คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท :
คาเบี้ยประชุม

คาตอบแทนของกรรมการชุดยอย : กําหนดจายคาเบี้ยประชุมเปนรายครั้ง เฉพาะครั้งที่มาประชุม
(คณะกรรมการชุดยอย ประกอบดวย คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน)

5

องคประกอบคาตอบแทน

ป 2555 (ปที่เสนอ)

ป 2554 (ปที่ผานมา)

• ประธานผูดําเนินการประชุม

30,000 บาท/คน/ครั้ง

30,000 บาท/คน/ครั้ง

• กรรมการ
คาตอบแทนคณะกรรมการพิจารณา
คาตอบแทน :

20,000 บาท/คน/ครั้ง

20,000 บาท/คน/ครั้ง

• ประธานผูดําเนินการประชุม

30,000 บาท/คน/ครั้ง

30,000 บาท/คน/ครั้ง

• กรรมการ

20,000 บาท/คน/ครั้ง

20,000 บาท/คน/ครั้ง

ขึ้นอยูกับผลประกอบการของบริษทั

ขึ้นอยูกับผลประกอบการของบริษทั

คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ :
คาเบี้ยประชุม

คาเบี้ยประชุม

เงินรางวัลประจําป (โบนัส)
วาระที่ 7

พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทและกําหนดคาตอบแทนประจําป 2555

: ตามมาตรา 120 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอ
วัตถุประสงคและเหตุผล
บังคับของบริษัทขอ 41 กําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของ
บริษัทประจําป
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบไดดําเนินการคัดเลือกผูสอบบัญชี ประจําป
2555 และไดเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท เค
พีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอย ประจําป 2555 เนื่องจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบัญชี จํากัด เปนผูตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอย ตั้งแตป 2549 ทําใหมีความรูและความเขาใจในดานตางๆ
เกี่ยวกับบริษัทเปนอยางดี อีกทั้งมีความเปนอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท และไมมี
ความสัมพันธ หรือสวนไดเสียกับบริษัท บริษัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด
นอกจากนี้ยังเปนบริษัทที่ไดรับการยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล และมีทีมงานที่มีมาตรฐานและมีประสบการณในการ
ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทเปนอยางดี โดยผูสอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด มีรายนามดังตอไปนี้
1. นายนิรันดร ลีลาเมธวัฒน
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2316
2. นายสุพจน สิงหเสนห
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2826
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4439
3. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส
4. นางสาวอรวรรณ ศิริรัตนวงศ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3757
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคาตอบแทนของผูสอบบัญชีแลว เห็นควรเสนอใหคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณา เพื่อเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติคาตอบแทนสําหรับผูสอบบัญชีของบริษัท ประจําป 2555 เปนจํานวนเงิน
900,000 บาท (คาตอบแทนในป 2554 เปนจํานวนเงิน 1,000,000 บาท) ทั้งนี้ สามารถแสดงเปรียบเทียบคาตอบแทนผูสอบ
บัญชีที่เสนอสําหรับป 2555 กับคาตอบแทนที่จายจริงในปที่ผานมาไดดังนี้
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คาตอบแทนของผูสอบบัญชี

คาตอบแทนที่เสนอ
สําหรับป 2555

คาสอบบัญชีของบริษัท
คาสอบบัญชีของบริษัทยอย จํานวน 16 บริษัท
คาตอบแทนอื่น (Non-audit fee)

คาตอบแทนที่จายจริง
สําหรับป 2554

900,000 บาท

1,000,000 บาท

3,100,000 บาท

3,300,000 บาท

ตามจริง

ตามจริง

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท ไดพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
แลว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ซึ่งไดแก
นายนิรันดร ลีลาเมธวัฒน ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2316 และ/หรือ นายสุพจน สิงหเสนห ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
2826 และ/หรือ นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4439 และ/หรือ นางสาวอรวรรณ ศิริรัตนวงศ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3757 เปนผูสอบบัญชีของบริษัท ประจําป 2554 โดยกําหนดคาตอบแทนประจําป 2555 เปน
จํานวนเงิน 900,000 บาท (เกาแสนบาทถวน)
ในกรณีที่ผูสอบบัญชีดังกลาวไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด จัดหา
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสํานักงาน ทําหนาที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท แทนผูสอบบัญชี
ดังกลาวได
หมายเหตุ
1. ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย กําหนดใหบริษัทจดทะเบียนตองจัดใหมีการหมุนเวียนผูสอบบัญชีหากผูสอบ
บัญชีรายเดิมปฏิบัติหนาที่ สอบทาน/ตรวจสอบ และแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทรวมแลว 5 รอบปบัญชีติดตอกัน และในกรณีที่ผูสอบ
บัญชีรายเดิมทําหนาที่ครบรอบ 5 ปบัญชีติดตอกัน บริษัทจะแตงตั้งผูสอบบัญชีรายเดิมไดเมื่อพนระยะเวลาอยางนอย 2 รอบปบัญชีติดตอกัน
2. นายนิรันดร ลีลาเมธวัฒน เปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแลวเปนระยะเวลา 2 ป ตั้งแตรอบปบัญชี 2553 และ 2554
3. นายสุพจน สิงหเสนห เปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ป 2549
4. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส เปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ไตรมาสที่ 3 และงบการเงินสําหรับป 2552
5. นางสาวอรวรรณ ศิริรัตนวงศ ยังไมเคยเปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

วาระที่ 8

พิจารณาและอนุมัติการแกไขขอบังคับของบริษัท ขอ 9.

: เนื่ อ งด ว ยในปจ จุ บั น บริ ษั ท ไดม อบหมายใหบ ริ ษั ท ศู น ย รั บ ฝากหลั ก ทรั พ ย
วัตถุประสงคและเหตุผล
(ประเทศไทย) จํากัด ทําหนาที่ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพยของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงมีความจําเปนตองแกไขขอบังคับของ
บริษัท ขอ 9. โดยการแกไขมีดังนี้
ขอบังคับขอ 9. (เดิม)
ขอ 9. การโอนหุนของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย บริษัทมอบหมาย
ใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนนายทะเบียนหุน
ขอบังคับขอ 9. (ใหม)
ขอ 9. การโอนหลักทรัพยของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย บริษัท
มอบหมายใหบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เปนนายทะเบียนหลักทรัพย
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ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติการแกไข
ขอบังคับ ขอ 9. ดังกลาว
หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 9

พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเพิม่ 2 ทาน

: ข อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท ข อ 14 กํ า หนดไว ว า ให ค ณะกรรมการของบริ ษั ท
วัตถุประสงคและเหตุผล
ประกอบดวยกรรมการไมนอยกวา 5 คน แตไมเกินกวา 11 คน และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดตอง
มีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร ปจจุบัน จํานวนกรรมการของบริษัทมีทั้งสิ้น 7 ทาน ซึ่งแตละทานมีความรู ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณในดานตางๆ อยางไรก็ดี คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา บริษัทสมควรมีกรรมการเพิ่มเติม ทั้งนี้ เพื่อพิทักษ
ผลประโยชนของผูถือหุน รวมทั้งเพื่อใหเกิดความโปรงใสในการบริหารและดําเนินกิจการ โดยผูที่จะเปนกรรมการจะตองเปนผูที่
มีคุณสมบัติครบถวนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 เปนบุคคลผูทรงคุณวุฒิ มีความรูความสามารถ
รวมถึงมีประสบการณในธุรกิจที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของบริษัท
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการไดพิจารณาและเห็นสมควรเสนอนางสุวิมล กฤตยาเกียรณ และ
นายทอดด มารแชลล สกินเนอร (Mr. Todd Marshall Skinner) ใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งเปนกรรมการ
(กรรมการอิสระ) เพิ่มเติม เนื่องจากนางสุวิมล กฤตยาเกียรณ เปนผูทรงคุณวุฒิ มีประสบการณทางดานบัญชีและการสอบบัญชี
การตรวจสอบภายใน และมาตรฐานการบัญชี เปนระยะเวลายาวนาน และนายทอดด มารแชลล สกินเนอร มีความรูและความ
เชี่ยวชาญในดานการเงิน รวมทั้งมีประสบการณการทํางานในระดับสากลเปนอยางดี
ขอมูลเบื้องตนของนางสุวิมล กฤตยาเกียรณ และนายทอดด มารแชลล สกินเนอร เกี่ยวกับ อายุ สัดสวนการถือหุน
ในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณการทํางาน และการเปนกรรมการในบริษัทอื่น ปรากฎตามสิ่งที่สงมาดวย 5
วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี)
จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนโปรดเขารวมการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 (ครั้งที่ 19) ในวันที่ 27 เมษายน
2555 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุม ชั้น 38 สาทรสแควร ออฟฟศ ทาวเวอร เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร โดยขอใหศึกษาวิธีการลงทะเบียนและจัดเตรียมเอกสารที่ตองนํามาแสดงในวันประชุม ตลอดจนศึกษาวิธีการ
ออกเสียงลงคะแนนและขั้นตอนการเขาประชุมดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 7 โดยบริษัทจะดําเนินการประชุม
ตามขอบังคับบริษัทตามสิ่งที่สงมาดวย 6 และเพื่อเปนการรักษาสิทธิและผลประโยชนของผูถือหุนในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถ
เขารวมประชุมไดดวยตนเอง และมีความประสงคจะมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทเขาประชุมและออกเสียงแทนตน ผู
ถือหุนสามารถมอบฉันทะใหแกกรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายนามและรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 8 และสง
หนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่สงมาดวย 10 พรอมเอกสารประกอบมายังที่อยูดังตอไปนี้
สํานักเลขานุการบริษัท
บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
ชั้น 8 อาคารโกลเดนแลนด 153/3 ซอยมหาดเล็กหลวง 1 ถนนราชดําริ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 (ครั้งที่ 18)
ของ
บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม
ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ หองพิมานแมน โรงแรมโฟรซีซันส เลขที่ 155 ถนนราชดําริ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
กรรมการบริษทั ที่เขารวมประชุม จํานวน 6 คน
1. นายคริสโตเฟอร ไมเคิล ดีลานี
2. นายชาญ บูลกุล
3. นายเดวิด เดสมอนด แทรเรนท
4. นายตรีขวัญ บุนนาค
5. นายอลัน แคม
6. นายทัศพร คุปตารักษ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการและผูอํานวยการฝายการเงินกลุม

กรรมการบริษทั ที่ลาประชุม จํานวน 2 คน
1. นายเชา ไคว เชียง
2. นางสาวคริสตินา แลม ยิม คิง

กรรมการ
กรรมการ

ฝายบริหารที่เขารวมประชุม จํานวน 2 คน
1. นางสาวบุษกร บุญมาก
2. นายธานินทร กัมทรทิพย

ผูอํานวยการฝายบัญชี
ผูอํานวยการฝายการเงิน

ผูสอบบัญชี
1. นายคริส ดอลตัน
ที่ปรึกษากฏหมาย
1. นายกุลวีร เสรีกุล

ตัวแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
(ผูสอบบัญชี ป 2553)
ตัวแทนจากบริษัท รีแฮบบิลิเทชั่น แอนด ลีกัล คอนซัลแทนท จํากัด

เริ่มการประชุม
นายคริสโตเฟอร ไมเคิล ดีลานี ประธานกรรมการเปนประธานที่ประชุม ประธานฯ ไดกลาวตอนรับผูถือหุนของบริษัท
แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) ("บริษัท") ที่เขาประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 (ครั้งที่ 18)
และไดมอบหมายใหนายทัศพร คุปตารักษ กรรมการและผูอํานวยการฝายการเงินกลุม เปนผูดําเนินการประชุม
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นายทัศพร คุปตารักษ (ผูดําเนินการประชุม) แถลงวามีผูถือหุนมาเขารวมประชุมดวยตนเอง จํานวน 56 ราย รวม
จํานวนหุนได 1,392,482 หุน และโดยการมอบฉันทะ จํานวน 37 ราย รวมจํานวนหุนได 416,725,391 หุน รวมเปนผูถือหุนทั้ง
ที่มาดวยตนเองและที่มอบฉันทะมาเขารวมประชุมทั้งสิ้น จํานวน 93 ราย รวมจํานวนหุนไดทั้งสิ้น 418,117,873 หุน คิดเปนรอย
ละ 36.8663 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท (หุนของบริษัทที่จําหนายไดแลวมีจํานวนทั้งสิ้น 1,134,147,724
หุน) ครบเปนองคประชุม จึงกลาวเปดประชุม
อนึ่ง หลังจากเปดการประชุมแลว ไดมีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองเพิ่มเติมอีกจํานวน 15 ราย รวมจํานวนหุนได
744,800 หุน และที่มอบฉันทะเพิ่มเติมอีกจํานวน 8 ราย รวมจํานวนหุนได 3,446,702 หุน ทําใหรวมเปนผูถือหุนที่เขารวม
ประชุมดวยตนเองและที่มอบฉันทะเขารวมประชุมทั้งสิ้น 116 ราย รวมจํานวนหุนไดทั้งสิ้น 422,309,375 หุน คิดเปนรอยละ
37.2358 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
กอนที่จะดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ไดสรุปการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนและการไดรับ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน (GOLD-W1) ตามที่ไดใหผูถือหุนเดิมจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน ในระหวางวันที่ 28
มีนาคม 2554 ถึง 1 เมษายน 2554 ใหที่ประชุมทราบดังนี้
บริษัทไดเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนแกผูถือหุนเดิม จํานวน 504,065,655 หุน ในราคาเสนอขายหุนละ 3 บาท รวม
เปนเงินทั้งสิ้น 1,512,184,965 บาท บริษัทไดรับการสนับสนุนจากผูถือหุนอยางดียิ่ง โดยมียอดผูจองซื้อตามสิทธิและเกินสิทธิ
รวมทั้งสิ้น 881,760,716 หุน รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2,645,282,148 บาท (มูลคาการจองซื้อหุนสูงถึง 1.75 เทาของมูลคาหุนที่เสนอ
ขาย) หุนเพิ่มทุนไดเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพยฯ") เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2554 และ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ (GOLD-W1) เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 คณะกรรมการ
และคณะผูบริหาร ขอขอบพระคุณทานผูถือหุนเปนอยางสูง ที่ใหการสนับสนุนและการตอบรับที่ดีในการเพิ่มทุนของบริษัท ที่ผาน
มา
ตอจากนั้น ผูดําเนินการประชุมไดชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม
รายละเอียดสรุปไดดังนี้

และวิธีการออกเสียงลงคะแนน

โดยมี

การนับคะแนน บริษัทใชระบบบารโคด โดยใชวิธีการหักคะแนนเสียงที่ไมเห็นดวยและงดออกเสียง ออกจากจํานวน
เสียงทั้งหมดที่เขารวมประชุม และสวนที่เหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงที่เห็นดวยในระเบียบวาระนั้นๆ (ทั้งนี้ ในการพิจารณา
คะแนนเสียงดังกลาว จะคํานึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผูถือหุนไดมอบฉันทะแสดงเจตนาไวตามหนังสือมอบฉันทะดวย) การนับ
คะแนนในแตละวาระ จะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมในวาระนั้นๆ และจะแจงใหผูถือหุนทราบ
เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมแตละวาระ
และเพื่อใหการนับคะแนนเสียงเปนไปอยางโปรงใส บริษัทมีตัวแทนจากบริษัท รีแฮบบิลิเทชั่น แอนด ลีกัล คอนซัล
แทนท จํากัด ทําหนาที่เปนสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ ทั้งนี้ ในแตละวาระการประชุม หากผูถือ
หุนมีความประสงคในการซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม สามารถกระทําไดอยางเสรี โดยขอความกรุณาแนะนําตัว
เพื่อประโยชนในการบันทึกการประชุม
จากนั้น ผูดําเนินการประชุมไดสอบถามที่ประชุมถึงความเห็นตอวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และ
การประกาศรายละเอียดผลคะแนนตามที่กลาวขางตน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบกับรายละเอียดดังกลาวขางตน ผูดําเนิน การประชุม
จึงไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไป
11

สิ่งที่สงมาดวย 2
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2554

ผูดําเนินการประชุมแจงตอที่ประชุมวา บริษัทไดจัดทํารายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2554 ซึ่งไดจัด
ใหมีขึ้นเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2554 และไดสงสําเนารายงานการประชุมดังกลาวใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาด
หลักทรัพยฯ”) ภายใน 14 วัน นับแตวันประชุม และกระทรวงพาณิชย ตามที่กฎหมายกําหนด รวมทั้งไดเผยแพรในเว็บไซตของ
บริษัทเพื่อเปนขอมูลใหแกผูถือหุนอีกทางหนึ่ง โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสําเนารายงานการประชุม วิสามัญผูถือหุน ครั้ง
ที่ 1/2554 ที่ไดสงใหแกผูถือหุนทุกรายพรอมกับหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนในครั้งนี้
ผูดําเนินการประชุมจึงเสนอขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้ง ที่
2554/1
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2554 ตามที่ผูดําเนินการ
ประชุมเสนอ ดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
รวมจํานวนผูออกเสียง (102 ราย)
เห็นดวย
จํานวน
ไมเห็นดวย
จํานวน
งดออกเสียง
จํานวน
วาระที่ 2

421,390,473
421,390,359
0
114

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

100
99.9999
0
0

รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําป 2553

ผูดําเนินการประชุมเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานสรุปผลการดําเนินงานของบริษัท และบันทึกการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบป 2553 ซึ่งปรากฏในรายงานประจําป 2553 หนา 63 ถึง 69 ที่ไดสงใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญ
ประชุม โดยสรุปวา การดําเนินงานในปที่ผานมา แมวาบริษัทจะไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบทางการเมืองในชวง
ตนป รวมทั้งจากภาวะการแขงขันที่รุนแรงในตลาด ในปที่ 2553 บริษัทยังคงมีรายไดรวมทั้งสิ้น 1,999 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 243
ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 13 จากปกอนหนา โดยรายไดจากธุรกิจอสังหาริมทรัพยยังคงเปนรายไดหลักของบริษัท โดยคิดเปน
อัตรารอยละ 73 หรือ 1,459 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นคิดเปนอัตรารอยละ 34 จากปกอน การเพิ่มขึ้นของรายไดนั้น เปนผลมาจาก
รายไดที่เพิ่มขึ้นจากโครงการบานจัดสรร และรายไดที่เพิ่มขึ้นจากกการขายที่ดินรอการพัฒนา ในขณะที่รายไดจากธุรกิจการให
เชาและบริการ ซึ่งคิดเปนรอยละ 21 ของรายไดรวมของบริษัท มีการปรับตัวลดลงในอัตรารอยละ 5 หรือ 22 ลานบาท ซึ่งเปน
ผลมาจากการลดต่ําลงของอัตราการเขาพักในโครงการเซอรวิส อพารทเมนท คือ ดิ แอสคอท สาทร แบงคอก (The Ascott
Sathorn Bangkok) และ เดอะ เมยแฟร แมริออท เอ็คเซคคิวทีฟ อพารตเมนท (The Mayfair Marriott Executive Apartments)
อันสืบเนื่องจากเหตุการณความไมสงบทางการเมืองในรอบปที่ผานมา
ในสวนของรายจาย บริษัทมีคาใชจายรวมทั้งสิ้น 2,155 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นคิดเปนอัตรารอยละ 8 หรือ 160 ลาน
บาท เมื่อเทียบกับปกอน โดยสาเหตุหลักของการเพิ่มขึ้นในคาใชจายเปนผลมาจากภาระการค้ําประกันคาเชา จํานวน 98 ลาน
บาท และคาเผื่อการลดมูลคาสําหรับการกอสรางของโครงการ จํานวน 100 ลานบาท เปนผลใหบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน
กอนรายการคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินได จํานวน 104 ลานบาท และเมื่อรวมรายการคาใช จายทางการเงิน 119 ลาน
บาท และภาษีเงินได 61 ลานบาท ทําใหบริษัทมีผลการประกอบการขาดทุนเปนจํานวนทั้งสิ้น 261 ลานบาท เทียบกับปกอน
หนานี้ซึ่งขาดทุนประมาณ 310 ลานบาท
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สิ่งที่สงมาดวย 2
อยางไรก็ตาม ผลประกอบการขาดทุนของบริษัทจํานวน 261 ลานบาท นั้น เปนการขาดทุนจากผลประกอบ การจริง
จํานวน 102 ลานบาท ลดลงจากปที่ผานมาซึ่งขาดทุนจากผลประกอบการเปนจํานวน 233 ลานบาท ขณะที่เปนผลการขาดทุน
จากการตั้งสํารองและรายการพิเศษ จํานวน 159 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 77 ลานบาทของปกอน
คุณสุริยนต จิตราภัณฑ (ผูถือหุน) ไดสอบถามถึงความคืบหนาของอัตราการเชาพื้นที่ และการรับรูรายไดของ
โครงการ อาคารสํานักงาน สาทร สแควร และการเริ่มดําเนินการในโครงการ ณ บริเวณถนนพระราม 4 (ไผสิงโต)
ประธานฯ ชี้แจงวา บริษัทขอสงวนในการใหรายละเอียดเกี่ยวกับอัตราการเชาพื้นที่ของโครงการ อาคารสํานัก งาน
สาทร สแควร ณ ขณะนี้ ใหที่ประชุมทราบเนื่องจากเหตุผลทางธุรกิจ อยางไรก็ตาม บริษัทมั่นใจวาในสิ้นปนี้ อัตราการเชาจะอยู
ที่รอยละ 40 ของพื้นที่เชาทั้งหมด และจะมีอัตราการเชาเต็มพื้นที่ภายในไตรมาส 4 ของป 2555 โครงการ อาคารสํานักงาน
สาทร สแควร จะแลวเสร็จในเดือนมิถุนายนนี้ โดยจะสามารถรับรูรายไดเมื่อเริ่มมีรายไดจากการเชาพื้นที่
ในสวนโครงการกอสรางอาคารสํานักงานและโรงแรม ณ บริเวณถนนพระราม 4 (ไผสิงโต) นั้น ปจจุบันไดเริ่มการ
กอสรางในสวนงานภาคพื้นดินแลว และภายใน 90 วันนับจากนี้ จะดําเนินการเปดประมูลเพื่อหาผูรับเหมากอสรางโครงการ
คาดวาการกอสรางจะแลวเสร็จประมาณไตรมาสที่ 1 หรือ 2 ของป 2557
คุณสุริยนต จิตราภัณฑ และผูถือหุนอีก 1 ทาน ไดสอบถามถึงนโยบายการพัฒนาที่ดินของบริษัทในจังหวัด
เชียงราย จังหวัดกระบี่ และที่ดินบริเวณถนนรามคําแหง
ผูดําเนินการประชุมไดชี้แจงวา บริษัทมีที่ดินที่จังหวัดเชียงราย ประมาณ 150 ไร โดยสวนใหญเปนที่ดินที่อยู
กระจัดกระจาย ไมไดเปนผืนใหญที่ติดกัน ขณะนี้บริษัทไดหาประโยชนโดยการใหเชาที่ดินเปนหลัก ซึ่งบริษัทมองวาที่ดินบริเวณ
นี้ไมใชที่ดินหลักในการพัฒนาธุรกิจของบริษัทในปจจุบัน และบริษัทจะพิจารณาถึงความเหมาะสมในการพัฒนาเชิงธุรกิจของ
ที่ดินนี้ในอนาคตเปนการตอไป
สวนที่ดินที่จังหวัดกระบี่นั้น ในอดีตบริษัทไดศึกษาความเปนไปไดของโครงการนี้อยูหลายครั้ง แตเนื่องจากภาวะ
เศรษฐกิจและตลาดในปจจุบัน ประกอบกับเมื่อพิจารณาถึงความพรอมและปจจัยหลายๆ ประการของบริษัทแลว บริษัทจึงมี
นโยบายที่มุงเนนการพัฒนาโครงการในกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลเปนลําดับแรก และเมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม บริษัท
จึงจะดําเนินการพัฒนาโครงการอื่นๆ ในตางจังหวัดเปนการตอไป ปจจุบันที่ดินที่กระบี่ติดจํานองอยูกับธนาคารแหงหนึ่ง ซึ่งมี
ยอดภาระจํานองประมาณ 100 ลานบาท
ประธานฯ ชี้ แ จงวา สํา หรับ ที่ดิน บริ เ วณถนนรามคํา แหงนั้น จากการศึก ษาลา สุด มี ผลสรุป วา ที่ ดิน ในบริเวณ
รามคําแหงไมเหมาะ สมกับการพัฒนาโครงการในประเภทที่บริษัทมีความถนัด และดําเนินการอยู ที่ดินในบริเวณดังกลาว
เหมาะที่จะพัฒนาเปนศูนยการคา (Local Department Store) สําหรับประชาชนในบริเวณแถบนั้น ซึ่งบริษัทไมมีความ
เชี่ยวชาญหรือมีชื่อเสียงในธุรกิจประเภทนี้ และในปจจุบัน บริษัทยังคงดําเนินธุรกิจใหเชาพื้นที่อยูตอไป
มติ

ไมมีผูถือหุนใดซักถามอีก ถือวาที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําป 2553
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วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมัติงบดุล บัญชีกําไรขาดทุน สําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ผู ดํ า เนิ น การประชุ ม แจ ง ต อ ที่ ป ระชุ ม ว า เพื่ อ ให เ ป น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจํ า กั ด พ.ศ. 2535
กําหนดใหบริษัทเสนองบการเงินฉบับสิ้นสุดรอบปบัญชีของบริษัทซึ่งผานการตรวจสอบของผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลวใหแกผู
ถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรใหเสนอใหที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัท
สําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งผานการตรวจสอบของผูสอบบัญชีของบริษัท และไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแลว ดังรายละเอียดปรากฏตามงบการเงินในรายงานประจําปของบริษัท หนา 84 ถึง 146 ที่ไดจัดสง
ใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว
คุณราชันย ตันติจินดา ตัวแทนจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ไดสอบถามในประเด็นดังนี้
1. ในหนางบดุลเฉพาะกิจการ หนี้สินหมุนเวียนสูงกวาสินทรัพยหมุมเวียนของบริษัทคอนขางมาก จึงขอทราบ
แนวทางการบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลองของบริษัท
2. ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 32. คาตอบแทนผูบริหารอื่นๆ มียอดเพิ่มขึ้นประมาณ 30 ลานบาท นั้น
เกี่ยวกับอะไร
ผูดําเนินการประชุมไดชี้แจงวา ภายใตโครงสรางของกลุมบริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จํากัด
(มหาชน) ("บมจ. แผนดินทอง") และบริษัทยอย บมจ. แผนดินทอง ในฐานะเปนบริษัทใหญและจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยฯ ซึ่งมีเครดิตที่ดีกวา จะเปนผูรับสินเชื่อจากสถาบันการเงิน เพื่อใหบริษัทยอยใชในการดําเนินธุรกิจ ในรูปสินเชื่อแก
บริษัทยอย ดังนั้น ในงบการเงินของบริษัทจะแสดงเงินกูที่ในสวนของหนี้สินหมุนเวียนถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป ขณะที่การให
บริษัทยอยกูยืมเพื่อใชในการดําเนินงานนั้น จะแสดงในสวนของทรัพยสินระยะยาว ทําใหรายการไมสอด คลองกัน จึงดูเสมือนวา
บริษัทมีอัตราสวนหนี้สินหมุนเวียนตอทรัพยสินหมุนเวียนที่สูง ซึ่งแทจริงแลวเปนเรื่องของการไมสอดคลองในการนําเสนอตัวเลข
เทานั้น ขณะเดียวกัน ประเด็นในเรื่องนี้จะหมดไปหากมีการนําเงินที่ไดจากการเพิ่มทุนเขามาพิจารณารวมดวย
สวนคาตอบแทนผูบริหารอื่นๆ นั้น เปนการใหผลตอบแทนแกอดีตประธานเจาหนาที่บริหารของบริษัท ซึ่งไดทํา
คุณานุประโยชนหลายประการใหแกบริษัท ตามสัญญาที่อดีตผูบริหารไดมีกับบริษัท โดยผูบริหารดังกลาวไดทํางานใหแกบริษัท
ภายใตสัญญาจางงานอันมีระยะเวลา 5 ป และสัญญาดังกลาวไดหมดวาระลงเมื่อสิ้นปที่ผานมา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัท สําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2553 ซึ่งผานการตรวจสอบของผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว ดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือ
หุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
รวมจํานวนผูออกเสียง (108 ราย)
เห็นดวย
จํานวน
ไมเห็นดวย
จํานวน
งดออกเสียง
จํานวน

421,821,573
421,820,059
0
1,514
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เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

100
99.9996
0
0.0003

สิ่งที่สงมาดวย 2
วาระที่ 4

พิจารณาและอนุมัติการไมจัดสรรกําไรประจําป 2553 และการงดจายเงินปนผลประจําป 2553

ผูดําเนินการประชุมไดแจงตอที่ประชุมวา บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนไมเกินกวารอยละ 60 ของ
กําไรสุทธิในแตละป ทั้งนี้ การจายเงินปนผลใหนําปจจัยตางๆ มาพิจารณาประกอบดังนี้ เชน ผลการดําเนินงานและฐานะ
การเงินของบริษัท สภาพคลองของบริษัท การขยายธุรกิจ และปจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการบริหารงานของบริษัท เปนตน ซึ่ง
การจายเงินปนผลดังกลาวขางตน จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและผูถือหุนตามความเหมาะสม
จากผลการดําเนินงานของบริษัทสําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 (ตามงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2553 ซึ่งผานการตรวจสอบของผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว) บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจํานวน 296.23 ลานบาท และมี
ยอดขาดทุนสะสมที่ยังไมไดจัดสรรคงเหลือ 296.23 ลานบาท และเพื่อรักษาสภาพคลองทางการเงินของบริษัท คณะกรรมการ
บริษัทจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการไมจัดสรรกําไรประจําป 2553 และการงดจาย เงินปนผลประจําป 2553
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติการไมจัดสรรกําไรประจําป 2553 และการงดจายเงินปนผลประจําป
2553 ตามรายละเอียดดังกลาวขางตน ดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลง คะแนน ดังนี้
รวมจํานวนผูออกเสียง (108 ราย)
เห็นดวย
จํานวน
ไมเห็นดวย
จํานวน
งดออกเสียง
จํานวน
วาระที่ 5

421,821,573
418,592,259
3,192,300
37,014

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

100
99.2344
0.7567
0.0087

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่ องพนจากตําแหนงตามวาระ

ผูดําเนินการประชุมไดแถลงตอที่ประชุมวา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับของ
บริษัทขอ 17 กําหนดใหกรรมการตองออกจากตําแหนงตามวาระในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําปในอัตราหนึ่งในสาม
หรือจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2554 นี้ มี
กรรมการที่ตองพนจากตําแหนงกรรมการของบริษัท 3 ทาน ดังมีรายชื่อตอไปนี้
1.
2.
3.

นายคริสโตเฟอร ไมเคิล ดีลานี
(Mr. Chrsitopher Michael Delaney)
นายทัศพร คุปตารักษ
นายชาญ บูลกุล

ตําแหนง

ประธานกรรมการ (ผูมีอํานาจลงนาม)

ตําแหนง
ตําแหนง

กรรมการ (ผูมีอํานาจลงนาม)
กรรมการ (ผูม ีอํานาจลงนาม)

ผูดําเนินการประชุมไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ตองพนจากตําแหนงตามวาระดังมีรายชื่อ
ดังกลาวขางตนกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดังนี้

1.

เลือกตั้ง นายคริสโตเฟอร ไมเคิล ดีลานี เปนกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียงขางมาก

ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
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สิ่งที่สงมาดวย 2
รวมจํานวนผูออกเสียง (108 ราย)
เห็นดวย
จํานวน
ไมเห็นดวย
จํานวน
งดออกเสียง
จํานวน

421,821,573
418,528,559
3,049,200
243,814

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

100
99.2193
0.7228
0.0578

2.
เลือกตั้ง นายทัศพร คุปตารักษ เปนกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียงขางมากของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
รวมจํานวนผูออกเสียง (108 ราย)
เห็นดวย
จํานวน
ไมเห็นดวย
จํานวน
งดออกเสียง
จํานวน

421,821,573
418,528,559
3,049,200
243,814

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

100
99.2193
0.7228
0.0578

3.
เลือกตั้ง นายชาญ บูลกุล เปนกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
รวมจํานวนผูออกเสียง (108 ราย)
เห็นดวย
จํานวน
ไมเห็นดวย
จํานวน
งดออกเสียง
จํานวน
วาระที่ 6

421,821,573
418,528,559
3,049,200
243,814

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

100
99.2193
0.7228
0.0578

พิจารณาและอนุมัติการจายคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ประจําป 2554

ผูดําเนินการประชุมไดแจงตอที่ประชุมวา ตามขอบังคับของบริษัทขอ 14 กําหนดใหกรรมการไดรับคาตอบ แทน
ตามมติของที่ประชุมผูถือหุน ดังนั้นเพื่อเปนการสงเสริมการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติ
เห็นชอบใหเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุน พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนของของคณะกรรมการบริษัทประจําป 2554 โดย
คาตอบแทนของกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกําหนดคาตอบแทน รวมกันทั้งสิ้นไมเกิน 5,000,000 บาท (หา
ลานบาท) ซึ่งประกอบดวยคาตอบแทนเปนตัวเงิน กลาวคือ คาเบี้ยประชุม และคาตอบแทนกรรมการรายป ซึ่งเทากับวงเงินที่
เสนอในป 2553 ทั้งนี้ ในป 2553 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนไดกําหนดวงเงินไวไมเกิน 5,000,000 บาท (หาลานบาท) และบริษัท
ไดจายคาตอบแทนใหแกกรรมการรวมเปนเงินจํานวน 1,990,000 บาท (หนึ่งลานเกาแสนเกาหมื่นบาท)
มติ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล ว มี ม ติ อ นุ มั ติ ก ารจ า ยค า ตอบแทนคณะกรรมการบริ ษั ท ประจํ า ป 2554 ตาม
รายละเอียดดังกลาวขางตน ดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออก เสียง
ลงคะแนน
รวมจํานวนผูออกเสียง (112 ราย)
จํานวน
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
จํานวน
งดออกเสียง
จํานวน

421,827,075
421,822,575
100
4,400
16

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

100
99.9989
0
0.0010

สิ่งที่สงมาดวย 2
วาระที่ 7

พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทและกําหนดคาตอบแทนประจําป 2554

ผูดําเนินการประชุมแจงตอที่ประชุมวา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กําหนดใหที่ประชุมผู
ถือหุนสามัญประจําปแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชีทุกป ซึ่งคณะกรรมการตรวจ สอบของบริษัท ได
พิจารณาคัดเลือก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปนสํานักงานสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทยอย เนื่องจากบริษัท
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปนผูตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอย มากอนหนานี้ ทําใหมีความรูและความ
เขาใจในดานตางๆ เกี่ยวกับบริษัทเปนอยางดี อีกทั้งมีความเปนอิสระในการตรวจ สอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของ
บริษัท และไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับบริษัท บริษัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคล
ดังกลาวแตอยางใด นอกจากนี้ ยังเปนบริษัทที่ไดรับการยอมรับทั้งในประเทศ และระดับสากล และมีทีมงานที่มีมาตรฐาน
รวมทั้งมีประสบการณในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทเปนอยางดี คณะ กรรมการบริษัทจึงเห็นชอบตามขอเสนอของ
คณะกรรมการตรวจสอบในการใหบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอย สําหรับ
รอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ผูดําเนินการประชุมจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแตงตั้งนายนิรันดร ลีลาเมธวัฒน ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 2316 และ/หรือ นายสุพจน สิงหเสนห ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2826 และ/หรือ นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4439 และ/หรือ นางสาวอรวรรณ ศิริรัตนวงศ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3757 ในนามบริษัท เค
พีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2554 และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีเปนจํานวน
1,000,000 บาท (ไมรวมคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ) ซึ่งเปนจํานวนเงินที่เทากับคาตอบแทนในป 2553
คุณสุริยนต จิตราภัณฑ (ผู ถื อ หุ น ) ได ส อบถามถึ ง ระยะเวลาที่ ผู ส อบบั ญ ชี ไ ด ทํ า หน า ที่ ส อบบั ญ ชี ใ ห แ ก บ ริ ษั ท
เนื่องจากตามกฎของตลาดหลักทรัพยฯ หามมิใหผูสอบบัญชีทําหนาที่นี้ติดตอกันเกินกวาระยะเวลา 5 ป รวมทั้งไดสอบถามใน
เรื่องอัตราคาตอบแทนซึ่งเห็นวาสูงเกินไปเมื่อเทียบกับองคกรขนาดใหญ อาทิเชน บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และบริษัทได
เจรจากับผูสอบบัญชีรายอื่นหรือไม
ผูดําเนินการประชุมไดชี้แจงวา บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ไดทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัทมา
นานกวา 5 ป แตบุคลากรซึ่งเปนผูสอบบัญชีนั้น ไดเริ่มทําหนาที่ดังกลาวในปที่ผานมา จึงไมขัดกับกฎของตลาดหลักทรัพยฯ แต
ประการใด และในสวนของคาสอบบัญชีนั้น เนื่องจากคาสอบบัญชียังคงเปนอัตราเดียวกันกับปที่ผานมา ซึ่งในปที่ผานมาไดมี
การเจรจาเปรียบเทียบกับผูสอบบัญชีรายอื่นๆ แลว ทําใหในปนี้มิไดมีการเจรจาเทียบกับรายอื่นๆ อีก ขณะเดียวกัน จากผลการ
เปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการบัญชี ทําใหบริษัทมีความจําเปนตองใชผูสอบบัญชีรายเดิม ซึ่งมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับ
บริษัทเปนอยางดี เพื่อชวยใหบริษัทสามารถผานพนชวงรอยตอนี้ไปไดอยางราบรื่น ทําใหเปนการเหมาะสมที่จะใหบริษัท เค
พีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอยตอไป
อนึ่ง คุณตรีขวัญ บุนนาค กรรมการตรวจสอบ ไดชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นคาสอบบัญชีวา คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิจารณาเรื่องนี้ดวยความรัดกุม ที่ผานมาไดขอใหบริษัทอื่นเสนออัตราคาสอบบัญชีเขามาเพื่อเปรียบเทียบ ก็มักจะ
ถูกปฏิเสธ และเนื่องจากในปนี้มีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชี ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรที่จะแตงตั้ง
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีตอไปกอน อยางไรก็ดี คณะกรรมการตรวจสอบมีแผนระยะยาวใน
อันที่จะพยายามทําใหคาสอบบัญชีลดลงในปตอๆ ไป อีกทั้งยังไดฝากขอใหบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ชวย
พิจารณาดวยวาจะลดคาสอบบัญชีลงไดอยางไร
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สิ่งที่สงมาดวย 2
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแตงตั้งนายนิรันดร ลีลาเมธวัฒน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2316 และ/หรือ นายสุพจน
สิงหเสนห ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2826 และ/หรือ นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4439 และ/หรือ
นางสาวอรวรรณ ศิริรัตนวงศ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3757 ในนามบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบ
บัญชีของบริษัทประจําป 2554 และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีเปนจํานวน 1,000,000 บาท (ไมรวมคาใชจายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ) โดยมีคะแนนเสียงดังนี้
รวมจํานวนผูออกเสียง (115 ราย)
เห็นดวย
จํานวน
ไมเห็นดวย
จํานวน
งดออกเสียง
จํานวน
วาระที่ 8

421,847,075
421,603,075
0
244,000

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

100
99.9421
0
0.0578

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ
ผูดําเนินการประชุมไดถามวามีผูถือหุนทานใดมีคําถามที่จะถามคณะกรรมการอีกหรือไม

1. คุณกิจพล ไพรไพศาลกิจ ผูรับมอบฉันทะของคุณประภา ไพรไพศาลกิจ (ผูถือหุน) ไดสอบถามถึงโครงการ
อาคารสํานักงาน สาทร สแควร ในเรื่องมูลคาของโครงการ การเริ่มรับรูคาเสื่อมราคา และผลกระทบจากการใชมาตรฐานการ
บัญชีอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน รวมทั้งคุณกิจพล ไดชี้แจงวา บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ไดใชสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดิน เปนผูตรวจสอบบัญชี จึงมีผลใหมีคาสอบบัญชีอยูในอัตราที่ต่ํา
ผูดําเนินการประชุมไดชี้แจงวา โครงการ อาคารสํานักงาน สาทร สแควร มีมูลคาการลงทุนอยูในระดับประมาณ
4,600 ลานบาท จะแลวเสร็จในไตรมาสที่ 2 ของปนี้ การเริ่มรับรูคาเสื่อมราคาจะเริ่มตน ณ เวลาที่โครงการแลวเสร็จ และมีการ
บันทึกรายได รวมทั้งไดชี้แจงวา บริษัทสามารถเลือกวิธีการบัญชีในสวนของ investment property ในวิธีราคาทุนหรือราคา
ยุติธรรม ซึ่งทางบริษัทยังคงใชวิธีราคาทุนที่ใชอยูในปจจุบันตอไป และสามารถที่จะเลือกใชราคายุติ ธรรมในอนาคตเมื่อมีโอกาส
เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทไดมีการเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินถึงราคายุติธรรมควบคูไปดวย ซึ่งผลของการใช
มาตรฐานการบัญชีใหมในเรื่องนี้ จึงยังไมมีผลกระทบงบการเงินของบริษทั ในปจจุบัน
2. คุณบรรจง คงพิชิตโชค ผูรับมอบฉันทะของคุณอารีรัตน สุวรรณพันธุ (ผูถือหุน) และผูถือหุนอีก 2 ทาน ไดแก
คุณสิทธิพล คงพิชิตโชค และคุณกนกศักดิ์ เกริกกวิน ไดสอบถามถึงความคืบหนาเกี่ยวกับคดีที่สํานักงานคุมครองผูบริโภค
เปนโจทกฟอง บริษัท โกลเดน เกท พลาซา จํากัด ซึ่งศาลฎีกาไดมีคําพิพากษาถึงที่สุดแลว วาบริษัทมีแนวทางแกไขปญหา
อยางไร เนื่องจากผูถือหุนมีความเห็นวาที่ดินที่บริษัทนําไปวางไวเพื่อเปนหลักค้ําประกันแกศาล จะถูกนําไปขายทอดตลาดใน
ราคาที่ต่ํา และอาจไมเพียงพอตอการชําระหนี้คืนใหแกผูเสียหายในคดี และเพื่อลดคาใชจายในสวนของดอกเบี้ยที่ปจจุบัน
บริษัทตองเสียในอัตรารอยละ 7.5 ตอป บริษัทควรนําเงินที่ไดสํารองการชําระหนี้ หรือนําเงินที่ไดจากการเพิ่มทุน จายคืนใหแก
ผูเสียหายโดยเร็ว เพื่อจะไดหยุดภาระดอกเบี้ย
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สิ่งที่สงมาดวย 4

ขอมูลเบื้องตนของกรรมการที่ครบกําหนดตามวาระซึ่งไดรับการเสนอชื่อกลับเขาดํารงตําแหนงใหม
ชื่อ-นามสกุล
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงตั้ง

: นายเดวิด เดสมอนด แทรเรนท
: กรรมการอิสระ

สัญชาติ

: อังกฤษ

อายุ

: 69 ป

การถือหุนในบริษัท
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554)
ที่อยู

: -ไมมี- (คิดเปน 0% ของหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)
: 246/2 ซอยสุขุมวิท 55 (ซอยทองหลอ 8) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
: Fellow of the Institute of Chartered Accountants in England & Wales
: Harvard Business School

คุณวุฒิทางการศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ

: ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทหลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุน 65/2007

ประสบการณการทํางาน

: กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล
คอนเน็คชั่น จํากัด (มหาชน)
: กรรมการ Sakura Ventures Pte. Ltd.

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัท

: 3 ป 5 เดือน (27 พฤศจิกายน 2551 – ปจจุบัน)

การเขารวมประชุมในรอบป 2554

: การประชุมคณะกรรมการบริษัท
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
การประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2554
การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554

ผูไดรับการ
เสนอชื่อเปน
กรรมการ
นายเดวิด
เดสมอนด
แทรเรนท

บริษัทจดทะเบียนอื่น
จํานวน

ตําแหนง

1

กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ
บมจ. ไทคอน อินดัสเทรียล
คอนเน็คชั่น

กิจการอื่น (ที่สําคัญ)
ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน
จํานวน
ตําแหนง
1

20

กรรมการ
Sakura Ventures Pte. Ltd.

6 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง
3 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง
1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
1 ครั้ง
การดํารงตําแหนง
ในกิจการที่แขงขัน /
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
ของบริษัท
- ไมมี -

สิ่งที่สงมาดวย 4
ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ป ยอนหลัง

คุณสมบัติ

1. การถูกพิพากษาวามีการกระทําผิดทางอาญา หรืออยูระหวางการถูกฟองรอง
คดีอาญา

มี

5 ไมมี

2. การถูกพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย หรือถูกพิทักษทรัพย

มี

5 ไมมี

3. การเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมในบริษัทและหางหุนสวนที่ถูกพิพากษา
ใหเปนบุคคลลมละลาย หรือถูกพิทักษทรัพย

มี

5 ไมมี
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สิ่งที่สงมาดวย 4

ขอมูลเบื้องตนของกรรมการที่ครบกําหนดตามวาระซึ่งไดรับการเสนอชื่อกลับเขาดํารงตําแหนงใหม
ชื่อ-นามสกุล
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงตั้ง

: นายตรีขวัญ บุนนาค
: กรรมการอิสระ

สัญชาติ

: ไทย

อายุ

: 55 ป

การถือหุนในบริษัท
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554)
ที่อยู

: 6,000 หุน (คิดเปน 0.0005% ของหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)

คุณวุฒิทางการศึกษา

: ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of North Texas, U.S.A.
: ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

: ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทหลักสูตร Directors Accreditation
Program (DAP) ป 2549
: ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทหลักสูตร Director Certification
Program (DCP) รุน 12/2001

ประสบการณการทํางาน

: 2551 – ปจจุบัน - กรรมการ บริษัท ไทคอน โลจิสติคส พารค จํากัด
2549 – ปจจุบัน - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท สยามอุตสาหกรรมการเกษตรสับปะรดและอื่นๆ
จํากัด (มหาชน)
2549 – ปจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท ตรีวรรณตรา จํากัด
2544 – ปจจุบัน - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จํากัด (มหาชน)
2542 – ปจจุบัน - กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการพิจารณาคาตอบแทน บริษัท เอสวีไอ จํากัด
(มหาชน)

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัท

: 3 ป 4 เดือน (29 ธันวาคม 2551 – ปจจุบัน)

การเขารวมประชุมในรอบป 2554

: การประชุมคณะกรรมการบริษัท
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
การประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2554
การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554

: 89/302 หมูที่ 2 หมูบานกรีนเลค ถนนบางนา-ตราด
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

22

8 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง
4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง
1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
1 ครั้ง

สิ่งที่สงมาดวย 4
ผูไดรับการ
เสนอชื่อเปน
กรรมการ
นายตรีขวัญ
บุนนาค

บริษัทจดทะเบียนอื่น
จํานวน

ตําแหนง

3

1) ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ บมจ. สยาม
อุตสาหกรรมการเกษตร
สับปะรดและอื่นๆ
2) กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหา
บมจ. ไทคอน อินดัสเทรียล
คอนเน็คชั่น
3) กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการ
พิจารณาคาตอบแทน
บมจ. เอสวีไอ

กิจการอื่น (ที่สําคัญ)
ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน
จํานวน
ตําแหนง
2

1) กรรมการ บริษัท ไทคอน
โลจิสติคส พารค จํากัด
2) ประธานกรรมการ
บริษัท ตรีวรรณตรา จํากัด

ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ป ยอนหลัง

การดํารงตําแหนง
ในกิจการที่แขงขัน /
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
ของบริษัท
- ไมมี -

คุณสมบัติ

1. การถูกพิพากษาวามีการกระทําผิดทางอาญา หรืออยูระหวางการถูกฟองรอง
คดีอาญา

มี

5 ไมมี

2. การถูกพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย หรือถูกพิทักษทรัพย

มี

5 ไมมี

3. การเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมในบริษัทและหางหุนสวนที่ถูกพิพากษา
ใหเปนบุคคลลมละลาย หรือถูกพิทักษทรัพย

มี

5 ไมมี
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ขอมูลเบื้องตนของบุคคลทีไ่ ดรับการเสนอชื่อใหไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเพิ่มเติมในบริษัท
ชื่อ-นามสกุล
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงตั้ง

: นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ
: กรรมการอิสระ

สัญชาติ

: ไทย

อายุ

: 60 ป

การถือหุนในบริษัท
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554)
ที่อยู

: -ไมมี- (คิดเปน 0% ของหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)

คุณวุฒิทางการศึกษา

: ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

: ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทหลักสูตร DCP รุนที่ 92/2007
ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทหลักสูตร ACP รุนที่ 36/2011

ตําแหนงทางวิชาชีพ

: 2554 – ปจจุบัน คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชี
สภาวิชาชีพบัญชี
2553 – 2554 เหรัญญิกสมาคมตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย
สมาคมตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย
2547 – ปจจุบัน กรรมการวิชาการสมาคมศิษยเกาคณะพาณิชยศาสตร
การบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2547 – 2550 เหรัญญิกสมาคมศิษยเกาคณะพาณิชยศาสตรการบัญชี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2548 – 2551 กรรมการดานการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีใน
พระบรมราชูปถัมภ สภาวิชาชีพบัญชี
2538 – 2547 กรรมการมาตรฐานสอบบัญชีสมาคมนักบัญชีและ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย

ประสบการณการทํางาน

: 2553 – ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
2533 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จํากัด
2522 – ปจจุบัน หุนสวนผูจัดการ สํานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ
2518 – 2521 Senior Auditor สํานักงานสอบบัญชี ไชยยศ
2517 – 2518 ผูชวยสมุหบัญชี บริษัท คาเธยไฟแนนซ จํากัด

: 316/29 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
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ผูไดรับการ
เสนอชื่อเปน
กรรมการ
นางสุวิมล
กฤตยาเกียรณ

บริษัทจดทะเบียนอื่น
จํานวน

ตําแหนง

-

- ไมมี -

กิจการอื่น (ที่สําคัญ)
ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน
จํานวน
ตําแหนง
3

1) กรรมการผูจัดการ
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ
อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
2) กรรมการ
บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จํากัด
3) หุนสวนผูจัดการ
สํานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ

ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ป ยอนหลัง

การดํารงตําแหนง
ในกิจการที่แขงขัน /
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
ของบริษัท
- ไมมี -

คุณสมบัติ

1. การถูกพิพากษาวามีการกระทําผิดทางอาญา หรืออยูระหวางการถูกฟองรอง
คดีอาญา

มี

5 ไมมี

2. การถูกพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย หรือถูกพิทักษทรัพย

มี

5 ไมมี

3. การเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมในบริษัทและหางหุนสวนที่ถูกพิพากษา
ใหเปนบุคคลลมละลาย หรือถูกพิทักษทรัพย

มี

5 ไมมี

25

สิ่งที่สงมาดวย 5

ขอมูลเบื้องตนของบุคคลทีไ่ ดรับการเสนอชื่อใหไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเพิ่มเติมในบริษัท
ชื่อ-นามสกุล
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงตั้ง

: นายทอดด มารแชลล สกินเนอร
: กรรมการอิสระ

สัญชาติ

: อเมริกัน

อายุ

: 33 ป

การถือหุนในบริษัท
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554)
ที่อยู

: -ไมมี- (คิดเปน 0% ของหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)

คุณวุฒิทางการศึกษา

: Master of Business Administration, Duke University, U.S.A.
Bachelor of Arts, Economics, Cornell University, U.S.A.
: -ไมมี: 2552 – ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ
บริษัท มินเซน แมชีนเนอรี่ จํากัด
2551 – 2552 Business Development Associate,
Sunpower Corporation,
San Francisco, CA, U.S.A.
2550 - 2551 Associate, Private Equity, Investment Banking,
Cleantech and Renewable Energy Group,
Thomaslloyd Capital,
San Francisco, CA, U.S.A.
Associate, Private Equity,
2549
Dogwood Equity,
Raleigh, NC, U.S.A.
Analyst, Hedge Fund,
2548
Falcon Point Capital LLC,
San Francisco, CA, U.S.A.
2545 – 2547 Associate & Analyst, Investment Banking,
บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน) /
บริษัท เอ็ม ซี แอล จํากัด

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ประสบการณการทํางาน

: ออลล ซีซั่นส แมนชั่น 87/127 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
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ผูไดรับการ
เสนอชื่อเปน
กรรมการ
นายทอดด
มารแชลล
สกินเนอร

บริษัทจดทะเบียนอื่น
จํานวน

ตําแหนง

-

- ไมมี -

การดํารงตําแหนง
ในกิจการที่แขงขัน /
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
ของบริษัท
- ไมมี -

กิจการอื่น (ที่สําคัญ)
ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน
จํานวน
ตําแหนง
1

กรรมการผูจัดการ
บริษัท มินเซน แมชีนเนอรี่

ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ป ยอนหลัง

คุณสมบัติ

1. การถูกพิพากษาวามีการกระทําผิดทางอาญา หรืออยูระหวางการถูกฟองรอง
คดีอาญา

มี

5 ไมมี

2. การถูกพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย หรือถูกพิทักษทรัพย

มี

5 ไมมี

3. การเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมในบริษัทและหางหุนสวนที่ถูกพิพากษา
ใหเปนบุคคลลมละลาย หรือถูกพิทักษทรัพย

มี

5 ไมมี
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ขอบังคับของบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผูถ ือหุน และวิธีการลงคะแนนเสียง
ขอบังคับบริษัท
หมวดที่ 4
การประชุมผูถือหุน
ขอ 26. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายใน 4 เดือน นับแตวันสิ้นสุดรอบระยะ
บัญชีของบริษัท
การประชุมผูถือหุนคราวอื่น นอกจากวรรคหนึ่งใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ
ขอ 27. คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดตามที่เห็นสมควร
หรือผูถือหุนรวมกันนับ
จํานวนหุนไดไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด หรือมีผูถือหุนไมนอยกวา 25 คน ซึ่งมีหุนนับ
รวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จะเขาชื่อกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียก
ประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได แตตองระบุเหตุผลในการที่ขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือ
ดังกลาวดวย ในกรณีเชนนี้คณะกรรมการจะตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายใน 1 เดือน นับแตวันที่ไดรับหนังสือ
จากผูถือหุน
ขอ 28. ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุมพรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเรื่องที่จะเสนอ
เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแลวแตกรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาว และจัดสง
ใหผูถือหุนและนายทะเบียนทราบไมนอยกวา 7 วันกอนการประชุม ทั้งนี้ใหโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมใน
หนังสือพิมพติดตอกันไมนอยกวา 3 วัน และกอนวันประชุมไมนอยกวา 3 วันดวย
สถานที่ที่จะใชเปนที่ประชุมผูถือหุนใหคณะกรรมการเปนผูกําหนด และจะกําหนดเปนอยางอื่น นอกเหนือไปจาก
ทองที่อันเปนที่ตั้งสํานักงานใหญของบริษัทหรือจังหวัดใกลเคียงก็ได
ขอ 29. ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวา 25 คน หรือไม
นอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนหุนที่ชําระ
ไดแลวทั้งหมด จึงจะครบเปนองคประชุม
ขอ 30. ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึง 1 ชั่วโมง จํานวนผูถือหุนยังไมครบองค
ประชุม ถาเปนการประชุมวิสามัญที่ผูถือหุนขอใหเรียกก็ใหยกเลิกการประชุมนั้นเสีย แตถาเปนการประชุมสามัญ
หรือวิสามัญที่คณะกรรมการเรียกเอง ใหนัดประชุมใหม และใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวา 7 วัน
กอนการประชุม ในการประชุมครั้งหลังไมบังคับวาตองครบองคประชุม
ขอ 31. ประธานกรรมการเปนประธานของที่ประชุมผูถือหุน ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม หรือไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ได ถามีรองประธานกรรมการใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถาไมมีรองประธานกรรมการหรือมี
แตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหผูถือหุนซึ่งมาประชุมเลือกผูถือหุนคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
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ขอ 32. ใหประธานในที่ประชุมผูถือหุนดําเนินการประชุมใหเปนตามลําดับระเบียบวาะที่กําหนดไวในหนังสือนัดประชุม เวน
แตที่ประชุมจะมีมติใหเปลี่ยนลําดับระเบียบวาระ ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนผูถือหุนซึ่งมา
ประชุม
เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่ง
ผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนหุนที่
จําหนายไดทั้งหมด จะขอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กําหนดไวในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได
ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลําดับระเบียบวาระไมเสร็จตามวรรคหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่ผูถือหุนเสนอไม
เสร็จตามวรรคสองแลวแตกรณีและจําเปนตองเลื่อนการพิจารณา ใหที่ประชุมกําหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะ
ประชุมครั้งตอไป และใหคณะกรรมการสงหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยัง
ผูถือหุนไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม ทั้งนี้ใหโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพติดตอกันไมนอยกวา
3 วัน และกอนวันประชุมไมนอยกวา 3 วันดวย
ขอ 33. ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนอาจมอบฉันทะใหบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแลวเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
ตนก็ได การมอบฉันทะตองทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะตามแบบที่นายทะเบียนกําหนดและมอบแก
ประธานกรรมการหรือผูที่ประธานกรรมการกําหนดไว ณ สถานที่ประชุมกอนผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุม ในการ
ออกเสียงลงคะแนนใหถือวาผูรับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนคะแนนเสียงที่ผูถือหุนมอบฉันทะมีรวมกัน
เวนแตผูรับมอบฉันทะจะแถลงตอที่ประชุมกอนลงคะแนนวาตนจะออกเสียงแทนผูซึ่งมอบฉันทะเพียงบางคนโดยระบุ
ชื่อผูมอบฉันทะและจํานวนหุนที่ผูมอบฉันทะถืออยูดวย
ขอ 34. เวนแตกฎหมายจะกําหนดไวเปนประการอื่น มติของที่ประชุมผูถือหุนใหประกอบดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือ
หุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียง
หนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
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เงื่อนไข หลักเกณฑ และวิธีปฏิบัติ
ในการเขารวมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
1. กรณีเขารวมประชุมดวยตนเอง
- ผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ
- ผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดา สัญชาติตางดาว โปรดแสดงบัตรประจําตัวคนตางดาว หรือ หนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช
แทนหนังสือเดินทาง
- กรณีมีการแกไข ชื่อ-ชื่อสกุล ตองแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
2. กรณีมอบฉันทะ
- ผูถือหุนที่มอบฉันทะ จะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูรับมอบฉันทะ โดยเขารวมประชุมและออก
เสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันที่แนบมาพรอมนี้
- ผูรับมอบฉันทะอาจแสดงความประสงคที่จะออกเสียงลงคะแนนแยกไดในแตละวาระของการประชุมวาเห็นดวย ไมเห็น
ดวย หรืองดออกเสียง โดยกําหนดไวในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค
ของผูมอบฉันทะ
- ใหผูรับมอบฉันทะสงหนังสือมอบฉันทะไวตอประธานที่ประชุม
และ/หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากประธานกอนเวลา
ประชุม โดยกรอกขอมูลและลงลายมือชื่อใหครบถวน หากมีการแกไข หรือขีดลบขอความที่สําคัญ ผูมอบฉันทะตองลง
นามกํากับไวทุกแหง หนังสือมอบฉันทะตองติดอากรแสตมป 20 บาท
เอกสารที่ตองใชในการมอบฉันทะ
- กรณีผูมอบฉันทะเปนบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย : ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ
ของผูมอบฉันทะพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมอบฉันทะ กรณีผูมอบฉันทะเปนบุคคลธรรมดา
สัญชาติตางดาว : ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว หรือ หนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใชแทนหนังสือเดินทางของ
ผูมอบฉันทะพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมอบฉันทะ
- กรณีผูมอบฉันทะเปนนิติบุคคล :
 นิติบุคคลสัญชาติไทย : สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย หรือหนวยงานที่มีอํานาจรับรอง ที่ไดออกใหไมเกิน
6 เดือน ซึ่งรับรองความถูกตองโดยบุคคลผูมีอํานาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ ภาพถายประจําตัวประชาชน
หรือบัตรประจําตัวขาราชการ ของกรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งรับรองความถูกตองโดยกรรมการ
ดังกลาว
 นิติบุคคลสัญชาติตางดาว : ผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลจะตองลงลายมือชื่อ พรอมประทับตราบริษัทในหนังสือ
มอบฉันทะ ตอหนาพนักงานรับรองเอกสาร หรือหนวยงานซึ่งมีอํานาจหนาที่คลายคลึงกันตามกฎหมายของแตละ
ประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกลาวแลว ใหนําหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นใหเจาหนาที่ผูมีอํานาจของ
สถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย หรือเจาหนาที่ผูไดรับมอบหมายใหทําการแทนบุคคลดังกลาวหรือบุคคลซึ่ง
สามารถใหการรับรองที่สมบูรณตามแบบของกฎหมาย
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 กรณีการใชพิมพลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ
ใหพิมพลายนิ้วหัวแมมือซาย และเขียนขอความกํากับไววา
"ลายพิมพหัวแมมือซายของ …………" และตองมีพยาน 2 คน รับรองวาเปนลายพิมพนิ้วมืออันแทจริงของผูนั้น
และตองพิมพลายนิ้วมือตอหนาพยาน ซึ่งพยานตองลงลายมือชื่อรับรองและตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
หรือ บัตรประจําตัวขาราชการของพยาน ลงนามรับรองสําเนาถูกตองแนบไปพรอมกันดวย
 ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 (ครั้งที่ 19) หากผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเอง ผูถือ
หุนอาจเลือกมอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงคของผูถือหุนเปนผูรับมอบฉันทะ หรือเลือกมอบ
ฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัท เปนผูออกเสียงลงคะแนนแทนได
 ผูถือหุนที่ประสงคใหกรรมการอิสระของบริษัท เปนผูรับมอบฉันทะ โปรดสงหนังสือมอบฉันทะที่ไดจัดทําขึ้น และลง
นามครบถวนตามหลักเกณฑที่กลาวขางตน ไปยังสํานักเลขานุการบริษัท พรอมเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของ โดยสงถึง
บริษัท ลวงหนากอนการประชุมอยางนอย 1 วัน
 ทั้งนี้ ผูรับมอบฉันทะที่ประสงคจะเขารวมประชุมจะตองแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ
หรือหนังสือเดินทาง (สําหรับชาวตางประเทศ) ของผูรับมอบฉันทะเพื่อลงทะเบียน
3. กรณีผูถือหุนถึงแกกรรม : ใหผูจัดการมรดกเขารวมประชุมดวยตนเอง หรือมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมแทน โดย
จะตองมีเอกสารคําสั่งศาลแตงตั้งใหเปนผูจัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผูมีอํานาจ อายุไมเกิน 6 เดือน กอนวันประชุม
มาแสดงเพิ่มเติมดวย
4. กรณีผูถือหุนเปนผูเยาว : ใหบิดา-มารดา หรือผูปกครองตามกฎหมายเขารวมประชุมดวยตนเอง หรือมอบฉันทะใหผูอื่น
เขารวมประชุมแทน โดยจะตองนําสําเนาทะเบียนบานของผูถือหุนที่เปนผูเยาวมาแสดงเพิ่มเติมดวย
5. กรณีผูถือหุนเปนผูไรความสามารถหรือผูเสมือนไรความสามารถ : ใหผูอนุบาลหรือผูพิทักษเขารวมประชุมดวย
ตนเอง หรือมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมแทน โดยจะตองมีเอกสารคําสั่งศาลแตงตั้งใหเปนผูอนุบาลหรือผูพิทักษ ซึ่งลง
นามรับรองโดยผูมีอํานาจ อายุไมเกิน 6 เดือน กอนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมดวย
การลงทะเบียน
เจาหนาที่บริษัท จะเปดรับลงทะเบียนกอนเริ่มการประชุมไมนอยกวา 1 ชั่วโมง หรือตั้งแตเวลา 08.30 น. เปนตนไป
การออกเสียงลงคะแนน
1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทําโดยเปดเผย โดยใหนับหุนหนึ่งหุนมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผูถือหุนนั้นให
ประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
- ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียง
เทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
- ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมาย และหรือขอบังคับของบริษัท กําหนดไวแตกตางจากกรณีปกติ ก็ใหดําเนินการใหเปนไป
ตามที่กําหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะตองแจงใหผูถือหุนในที่ประชุมรับทราบกอนการลงคะแนนในแตละวาระ
ดังกลาว
2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผูรับมอบฉันทะจะตองออกเสียงลงคะแนนตามที่ผูมอบฉันทะระบุไวในหนังสือ
มอบฉันทะเทานั้น
3. ผูถือหุนมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องใด หามมิใหออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญใหผู
ถือหุนนั้นออกนอกหองประชุมชั่วคราวก็ได
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นิยามของกรรมการอิสระ ของบริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
(ที่มีความเขมกวาขอกําหนดขั้นต่ําของ สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย)
กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนและมีความเปนอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดไวใน
นโยบายกํากับดูแลกิจการของบริษัท และสอดคลองกับหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดังนี้
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

ถือหุนไมเกิน 1% ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแยง โดยใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่เกี่ยวของกับกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย
ไมเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา ผูมีอํานาจควบคุม
บริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน (บริษัทพี่นอง) หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
ทั้งในปจจุบันและกอนเปนกรรมการอิสระไมนอยกวา 2 ป
ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เปนบิดามารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้ง
คูสมรสของบุตร กับผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอชื่อเปนผูบริหารหรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทยอย
ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลอื่นที่มีความขัดแยงในลักษณะที่
อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน ทั้งในปจจุบันและกอนเปนกรรมการอิสระไมนอยกวา 2 ป
ดังนี้
4.1 ไมเปนผูสอบบัญชี ทั้งนี้ใหรวมถึงการไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการที่ไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือ
หุนสวนผูจัดการของสํานักงานสอบบัญชีตนสังกัด
4.2 ไมเปนผูใหบริการทางวิชาชีพอื่นๆ เชน ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผูประเมินราคาทรัพยสิน เปนตน
ที่มีมูลคาการใหบริการทางวิชาชีพอื่นเกินกวา 2 ลานบาท ตอป แกบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือ
กรรมการที่ไมใชกรรมกาอิสระ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
ทั้งนี้ใหรวมถึงการไมเปนผูถือหุนรายใหญ
ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการของผูใหบริการวิชาชีพอื่นๆ
4.3 ไมไดรับประโยชนทั้งทางตรงและทางออม หรือมีสวนไดเสีย จากการทําธุรกรรมทางการคาหรือธุรกิจ ไดแก
รายการที่เปนธุรกิจปกติ รายการเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือรายการ
ใหความชวยเหลือทางการเงิน กับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ที่มีมูลคาตั้งแต 20 ลานบาท หรือ
ตั้งแตรอยละ 3 ของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา โดยใหนับรวมมูลคารายการใน
ระหวาง 1 ป กอนวันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจ ทั้งนี้ใหรวมถึงการไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการที่ไมใช
กรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจดังกลาว
ไมเปนกรรมการที่ไดรับแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปน
ผูเกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท
ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระได
กรรมการอิสระที่มีคณ
ุ สมบัติตามขอ 1-6 อาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการ
ของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง โดยมีการ
ตัดสินใจในรูปแบบองคคณะ (Collective Decision) ได
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ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระ
ที่ไดรับมอบหมายใหเปนผูรับมอบฉันทะแทนผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุม
ชื่อ - สกุล
อายุ
สัญชาติ
ตําแหนงในบริษัท
ที่อยู
การศึกษา

: นายเดวิด เดสมอนด แทรเรนท (MR. DAVID DESMOND TARRANT)
: 69 ป
: อังกฤษ
: กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
: 246/2 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหลอ 8) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
: Fellow of the Institute of Chartered Accountants in England & Wales
: Harvard Business School
การอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
: Director Accreditation Program รุน 65/2007
ประสบการณที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
: 2539 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
บมจ. ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น (สรางโรงงานและคลังสินคาใหเชา)
: 2538 – ปจจุบัน กรรมการ Sakura Ventures Pte. Ltd. (อสังหาริมทรัพย สํานักงาน และโรงแรม)
การถือหุนในบริษัท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2554)
: ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร
: ไมมี
การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัท
: 3 ป 4 เดือน (ตั้งแตวันที่ 27 พฤศจิกายน 2551 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2551)
การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่นที่เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
: บริษัท ไทยคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จํากัด (มหาชน)
การดํารงตําแหนงกรรมการในกิจการที่แขงขันกับกิจการของบริษัทหรือกิจการทีเ่ กี่ยวเนื่องกัน
: ไมมี
การมีสวนไดเสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปครั้งนี้
: วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองพนจากตําแหนงตามวาระ
ประวัติการเขารวมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) ในป 2554
: ประชุมคณะกรรมการบริษัท
6 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง
: ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
3 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง
: ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
: ประชุมผูถือหุนประจําป 2554
- ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2554
1 ครั้ง
- ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554
1 ครั้ง
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แผนที่ของสถานที่จัดประชุม
สาทรสแควร ออฟฟศ ทาวเวอร
หองประชุม ชั้น 38 เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
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