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ที# 2556/005
ทะเบียนเลขที# 0107537002273
วันที# 26 มีนาคม 2556
เรื#อง

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556 ครัง! ที# 20

เรียน

ท่านผู้ถือหุ้น

หนังสือบอกกล่ าวเรียกประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2556 ครั$ งที& 20
ด้ วยที#ประชุมคณะกรรมการบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ! ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
ครัง! ที# 2/2556 เมื#อวันที# 14 มีนาคม 2556 ได้ มีมติให้ จดั การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556 ครัง! ที# 20 ในวันอังคารที# 23
เมษายน 2556 เวลา 9:30 น. ณ ห้ องประชุมวิคเตอร์ 2 - 3 วิคเตอร์คลับ ชัน! 8 ปาร์ คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที# 57 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เพือ# พิจารณาเรื#องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี !
วาระที* 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2555 ครัง& ที* 19 ซึ*งประชุมเมื*อวันที* 27 เมษายน
2555
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2555 ครัง! ที# 19 ได้ จัดขึน! เมื#อวันที# 27 เมษายน
2555 และบริ ษัทฯ ได้ จัดทํารายงานการประชุมส่งให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์
ภายในระยะเวลาที#กฎหมายกําหนด พร้ อมทัง! เผยแพร่ ผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ www.goldenlandplc.com
แล้ ว โดยมีรายละเอียดตามสําเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบ1
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2555 ครัง! ที# 19 ที#จดั ขึน!
เมื#อวันที# 27 เมษายน 2555 ซึ#งคณะกรรมการเห็นว่าได้ มีการบันทึกรายงานไว้ อย่างถูกต้ องแล้ ว ให้ ที#ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมครัง! ดังกล่าว
จํานวนเสียงที*ต้องใช้ เพื*อผ่ านมติ คะแนนเสียงไม่ตํ#ากว่า 1 ใน 2 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
!
้ ถือหุ้นที#มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที* 2

รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปี 2555
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้ จดั ทํารายงานผลการดําเนินงานและการเปลี#ยนแปลงที#สําคัญของบริ ษัทฯ
ซึง# เกิดขึ !นในรอบปี 2555 ดังปรากฏในรายงานประจําปี 2555 ตามเอกสารแนบ 2
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานผลการดําเนินงานและการเปลี#ยนแปลงที#สําคัญของบริ ษัทฯ
ในรอบปี 2555 ให้ ที#ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ
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วาระที* 3

พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับปี สิน& สุด ณ วันที* 31 ธันวาคม 2555
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล เพื#อให้ เป็ นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
และตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 37 กําหนดว่าคณะกรรมการบริ ษัทต้ องจัดให้ มีการทํางบดุลและงบกําไร
ขาดทุน ณ วันสิ !นสุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริษัทฯ เสนอต่อที#ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจําปี
เพื#อพิจารณาอนุมตั ิงบดุลและงบกําไรขาดทุน และต้ องจัดให้ ผ้ สู อบบัญชีตรวจสอบให้ เสร็ จก่อนนําเสนอต่อที#
ประชุมผู้ถือหุ้น
สํา หรั บ งบการเงิ น ประจํ า ปี สิน! สุด ณ วัน ที# 31 ธั น วาคม 2555 ซึ#ง ผู้ส อบบัญ ชี รั บอนุญ าตของบริ ษั ท ฯ ได้
ตรวจสอบและรับรองแล้ ว และคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่า
ถูกต้ องตามที#ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฎอยู่ในรายงานประจําปี 2555
ซึง# ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมในครัง! นี ! ตามเอกสารแนบ2
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที#ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมตั ิงบการเงินประจําปี สิ !นสุด ณ วันที# 31
ธันวาคม 2555 ที#ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ ว
จํานวนเสียงที*ต้องใช้ เพื*อผ่ านมติ คะแนนเสียงไม่ตํ#ากว่า 1 ใน 2 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
!
้ ถือหุ้นที#มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที* 4

พิจารณาอนุมัติงดการจ่ ายเงินปั นผลประจําปี 2555
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กําหนดว่าการ
จ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื#นนอกจากเงินกําไรจะกระทํามิได้ ในกรณีที#บริ ษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่
ห้ ามมิให้ จ่ายเงินปั นผล
บริ ษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นไม่เกินกว่าร้ อยละ 60 ของกําไรสุทธิ หลังหักภาษี และทุน
สํารองต่างๆ ทัง! หมดของงบการเงินรวมในแต่ละปี ทัง! นี ! การจ่ายเงินปั นผลให้ นําปั จจัยต่างๆ มาพิจารณา
ประกอบดังนี ! เช่น ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริ ษัทฯ สภาพคล่องของบริ ษัทฯ การขยายธุรกิจ
และปั จจัยอื#นๆ ที#เกี#ยวข้ องในการบริ หารงานของบริ ษัทฯ ซึ#งการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวข้ างต้ นจะต้ องได้ รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษั ทฯ และผู้ถือ หุ้นตามความเหมาะสม โดยในปี 2555 บริ ษัทฯ มีผ ล
ประกอบการขาดทุนสุทธิ 337,349,138 บาท (สามร้ อยสามสิบเจ็ดล้ านสามแสนสี#หมื#นเก้ าพันหนึ#งร้ อยสามสิบ
แปดบาทถ้ วน) และมียอดขาดทุนสะสมที#ยงั ไม่ได้ จดั สรรคงเหลือ 914,631,579 บาท (เก้ าร้ อยสิบสี#ล้านหกแสน
สามหมื#นหนึง# พันห้ าร้ อยเจ็ดสิบเก้ าบาทถ้ วน)
รายละเอียดการจ่ ายเงินปั นผล
ขาดทุนสุทธิ (บาท)
จํานวนหุ้น (หุ้น)
อัตราในการจ่ายเงินปั นผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)
รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทังสิ
! !นประมาณ (บาท)
สัดส่วนการจ่ายเงินปั นผลเทียบกับกําไรสุทธิ

ปี 2555
337,349,138
11,341,477,240
-

ปี 2554
264,367,340
11,341,477,240
-
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ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที#ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมตั ิการงดจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2555
เนื#องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมซึง# เป็ นข้ อจํากัดในการจ่ายเงินปั นผล
จํานวนเสียงที*ต้องใช้ เพื*อผ่ านมติ คะแนนเสียงไม่ตํ#ากว่า 1 ใน 2 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
!
้ ถือหุ้นที#มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที* 5

พิจารณาเลือกตัง& กรรมการแทนกรรมการที*ต้องพ้ นจากตําแหน่ งตามวาระ ประจําปี 2556
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล เพื#อให้ เป็ นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
และตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 17 กําหนดให้ กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ#งในสามในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ทุกครัง! โดยให้ กรรมการที#อยู่ในตําแหน่งนานที#สุดเป็ นผู้ออกจากตําแหน่ง ซึ#งในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ครัง! นี !มีกรรมการที#ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ 3 คน คือ นายวันชัย ศารทูลทัต กรรมการ
อิสระและประธานกรรมการ นายสิทธิชยั ชัยเกรียงไกร กรรมการผู้มีอํานาจ และนายสมบูรณ์ วศินชัชวาล กรรมการผู้มี
อํานาจ ทังนี
! ! บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื#อบุคคลเพื#อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษัท
สําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2556 ผ่านทางเว็บไซด์ของบริ ษัทฯ ภายในวันที# 27 กันยายน 2555
ถึง วันที# 28 ธันวาคม 2555 ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที#ดีของบริ ษัทจดทะเบียน ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้น
ท่านใดเสนอชื#อบุคคลเข้ ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษัท ตามจดหมายลงวันที# 4 มกราคม 2556
ที#ได้ แจ้ งประกาศในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึง# ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ เสีย ได้ พิจารณาแล้ วเห็นชอบกับ
ข้ อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ซึง# ไม่รวมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรร
หาผู้มีส่วนได้ เสีย ให้ เสนอที#ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตัง! กรรมการแทนกรรมการที#ต้องพ้ นจากตําแหน่งตาม
วาระ จํานวน 3 ท่าน ดังนี !
1. นายวันชัย ศารทูลทัต
กรรมการอิสระและประธานกรรมการ (กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการ)
2. นายสิทธิชยั ชัยเกรียงไกร กรรมการผู้มีอํานาจ (กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการ)
3. นายโชติพฒ
ั น์ พีชานนท์
กรรมการผู้มีอํานาจ (แทน นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล กรรมการที#พ้นจาก
ตําแหน่งตามวาระ)
เนื# อ งจากเห็ น ว่ า บุค คลดั ง กล่ า วข้ า งต้ น เป็ นผู้ที# มี ค วามรู้ ความสามารถ และมี คุณ สมบัติ ค รบถ้ ว นตาม
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด และไม่มีลักษณะต้ องห้ ามแต่งตัง! ให้ เป็ นกรรมการบริ ษัทของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์ แ ละตลาดหลักทรั พย์ และทางการที#เกี#ยวข้ อ ง โดยประวัติย่อ และข้ อ มูล ที#
เกี#ยวข้ องของผู้ที#ได้ รับการเสนอชื#อเป็ นกรรมการ รวมทังนิ
! ยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฎตามประวัติย่อ
ของกรรมการที#ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้น พร้ อมกับหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมในครัง! นี ! ตามเอกสารแนบ 3
จํานวนเสียงที*ต้องใช้ เพื*อผ่ านมติ คะแนนเสียงไม่ตํ#ากว่า 1 ใน 2 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
!
้ ถือหุ้นที#มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที* 6

พิจารณาแต่ งตัง& กรรมการใหม่ เพิ*มเติมและให้ สัตยาบันการแต่ งตัง& กรรมการเข้ าใหม่
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล ข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 14 กําหนดไว้ ว่า ให้ คณะกรรมการของบริ ษัทฯ ประกอบด้ วย
กรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกินกว่า 11 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ#งหนึ#งของจํานวนกรรมการทังหมด
!
ต้ องมีถิ#นที#อยู่ในราชอาณาจักร ปั จจุบนั จํานวนกรรมการของบริ ษัทฯ มีทงสิ
ั ! !น 8 ท่าน ซึง# แต่ละท่านมีความรู้
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ความเชี#ยวชาญ และประสบการณ์ในด้ านต่างๆ อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทฯ สมควร
มีกรรมการเพิ#มเติม ทังนี
! ! เพื#อพิทกั ษ์ ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น รวมทังเพื
! #อให้ เกิดความโปร่ งใสในการบริ หารและ
ดําเนินกิจการ โดยผู้ที#จะเป็ นกรรมการจะต้ องเป็ นผู้ที#มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน
จํากัด พ.ศ. 2535 เป็ นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ รวมถึงมีประสบการณ์ในธุรกิจที#เกี#ยวข้ องกับ
การดําเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี ! บริ ษัทฯ ได้ มีการแต่งตังกรรมการใหม่
!
ทดแทนกรรมการเดิมที#ลาออกไป
ในเดือนธันวาคม 2555 ดังนัน! จึงควรเสนอให้ ที#ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาให้ สตั ยาบันการแต่งตังกรรมการ
!
เข้ าใหม่ดงั กล่าว
ความเห็นคณะกรรมการ ได้ พิจารณาและเห็นชอบตามข้ อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและ
สรรหาที#ได้ เสนอ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ให้ ที#ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติเลือกตัง! เป็ นกรรมการผู้มี
อํา นาจเพิ# ม เติ ม เนื# อ งจาก นายฐาปน สิ ริวัฒ นภัก ดี เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิ มี ความรู้ และประสบการณ์ ใ นการ
บริหารงานในบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่หลายบริษัท โดยข้ อมูลเบื !องต้ นของ นายฐาปน สิริวฒ
ั นภักดี ในด้ าน
อายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทํางาน และการเป็ นกรรมการในบริ ษัทอื#น ปรากฏ
ตามเอกสารแนบ 3
นอกจากนี ! คณะกรรมการได้ พิจารณาเห็นชอบเสนอให้ ที#ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาให้ สตั ยาบันการแต่งตัง!
นายปณต สิริวฒ
ั นภักดี และนายธนพล ศิริธนชัยเป็ นกรรมการเข้ าใหม่ทดแทนกรรมการเดิมที#ลาออกไปในเดือน
ธันวาคม 2555 ที#ผ่านมา โดยข้ อมูลเบื !องต้ นของกรรมการดังกล่าว ในด้ าน อายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษัท วุฒิ
การศึกษา ประสบการณ์ทํางาน และการเป็ นกรรมการในบริษัทอื#น ปรากฏตามเอกสารแนบ 3
จํานวนเสียงที*ต้องใช้ เพื*อผ่ านมติ คะแนนเสียงไม่ตํ#ากว่า 1 ใน 2 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
!
้ ถือหุ้นที#มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที* 7

พิจารณากําหนดค่ าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจําปี 2556

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล เพื#อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ซึ#งกําหนดให้ ที#
ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
ความเห็น คณะกรรมการ เพื# อ เป็ นการส่ ง เสริ ม การปฏิ บัติ ห น้ า ที# ข องคณะกรรมการบริ ษั ท ในการสร้ าง
มูลค่าเพิ#มให้ แก่บริษัทฯ คณะกรรมการเห็นชอบตามข้ อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรร
หา ซึ#งได้ พิจารณาอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทตามความเหมาะสมกับขอบเขตหน้ าที#ความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด และผลการปฏิบตั ิงานในสภาวะการณ์ ปัจจุบนั รวมทังได้
! เปรี ยบเทียบ
ข้ อ มูล อ้ า งอิ ง จากอุต สาหกรรมประเภทเดี ย วกั น จึ ง เห็ น ควรเสนอต่ อ ที# ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ้ นพิ จ ารณาอนุมั ติ
ค่าตอบแทนแก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยประจําปี 2556 ดังนี !
ประธาน
สมาชิก
หน่วย : บาท/บุคลล
ค่าเบี !ยประชุม ค่าตอบแทน ค่าเบี !ยประชุม
ค่าตอบ
รายเดือน
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
หมายเหตุ * ไม่รวมกรรมการบริ หารซึง# เป็ นผู้บริ หารของบริ ษัทฯ
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ทังนี
! ! ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2556 รวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ ามี) จะไม่
เกินวงเงิน 5,000,000 บาท (ห้ าล้ านบาทถ้ วน) ซึง# เท่ากับวงเงินที#ได้ เสนอในปี 2555 และที#ประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น
ได้ อนุมตั ิกําหนดวงเงินดังกล่าวไว้ ไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้ าล้ านบาทถ้ วน) ด้ วยเช่นกัน โดยบริษัทฯ ได้ จ่าย
ค่าตอบแทนให้ แก่กรรมการในปี 2555 รวมเป็ นเงินจํานวน 2,170,000 บาท (สองล้ านหนึง# แสนเจ็ดหมื#นบาทถ้ วน)
จํานวนเสียงที*ต้องใช้ เพื*อผ่ านมติ คะแนนเสียงไม่ตํ#ากว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
!
้ ถือหุ้นที#มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที* 8

พิจารณาแต่ งตัง& และกําหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจําปี 2556
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล เพื#อให้ เป็ นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
และตามข้ อ บัง คับ ของบริ ษั ทฯ ข้ อ 35 กํ าหนดให้ ที#ป ระชุมสามัญ ผู้ถื อ หุ้น แต่ง ตัง! ผู้สอบบัญ ชี และกํ าหนด
ค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทประจําปี
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ ดําเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจําปี
2556 และได้ เสนอต่อที#ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง! ที# 1/2556 เมื#อวันที# 22 กุมภาพันธ์ 2556 ให้ พิจารณา
เห็นชอบ เพื#อเสนอต่อที#ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื#ออนุมตั ิแต่งตัง! บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ น
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย โดยมีผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึ#งดังต่อไปนี ! นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2316 และ/หรื อ นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลข
ทะเบียน 4439 และ/หรือ นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2826 และ/หรื อ นางสาว
วิภาวรรณ ปั ทวันวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4795 เป็ นผู้สอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบ
การเงินบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจําปี 2556 เนื#องจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เสนอราคา
ค่าบริการสอบบัญชีที#สมเหตุสมผลเมื#อเปรี ยบเทียบกับขอบเขตของงาน โดยค่าตอบแทนสอบบัญชีของบริ ษัท
และบริษัทย่อย 18 บริษัท มีจํานวนรวม 3,600,000 บาท (สามล้ านหกแสนบาทถ้ วน) ทังนี
! ! บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิ
ไชย สอบบัญ ชี จํ า กัด ได้ เ ป็ นผู้ส อบบัญ ชี ข องบริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ย ติ ด ต่ อ กัน มาแล้ ว 7 ปี และไม่ มี
ความสัมพันธ์และส่วนได้ เสียกับบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย กรรมการ ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อ ผู้ที#เกี#ยวข้ องกับ
บุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทฯ
และบริษัทย่อย
ความเห็นคณะกรรมการ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี 2556 และกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ประจําปี 2556 ที#ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง! ที# 1/2556 ได้ พิจารณาแต่งตังผู
! ้ สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบ
บัญชีประจําปี 2556 ซึง# เสนอโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว มีมติเห็นชอบเสนอต่อผู้ถือหุ้น ดังนี !
1. ให้ แต่งตังผู
! ้ สอบบัญชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ซึง# มีประสบการณ์และความต่อเนื#องใน
การตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ให้ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังมีรายนามต่อไปนี !
1. นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที# 2316
2. นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที# 2826
3.นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที# 4439
4. นางสาววิภาวรรณ ปั ทวันวิเวก
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที# 4795
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และแต่งตังผู
! ้ สอบบัญชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ซึง# มีประสบการณ์และความต่อเนื#อง
ในการตรวจสอบบัญชี ให้ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ดังมีรายนามต่อไปนี !
1. นางสาววิภาวรรณ ปั ทวันวิเวก
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที# 4795
2. นายธนิต โอสถาเลิศ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที# 5155
3. นายปิ ยะ เสรีนิราช
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที# 5600
4. นางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที# 7494
ให้ ผ้ ูสอบบัญ ชีคนใดคนหนึ#ง มีอํา นาจตรวจสอบ ทํ า และลงนามในรายงานการสอบบัญชี โดยในการ
พิจารณาแต่งตัง! คณะกรรมการได้ พิจารณาถึงความพร้ อม ขอบเขตการให้ บริ การ อัตราค่าสอบบัญชี
ประกอบกับประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี และมีความเป็ นอิสระไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้ เสียกับ
บริ ษัท / บริ ษัทย่อย / ผู้บริ หาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที#เกี#ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว กระบวนการสอบ
บัญชี รวมทังความต่
!
อเนื#องในการตรวจสอบ
ทังนี
! !นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส เป็ นผู้ลงนามในรายงานการสอบบัญชีประจําปี 2555 และ ปี 2552 ส่วน
นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ในปี 2553 – 2554 สําหรับนายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์
เคยได้ รับอนุมตั ิแต่งตังเป็
! นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ในระหว่างปี 2552 - 2555 และนางสาววิภาวรรณ ปั ท
วันวิเวก เพิ#งจะถูกเสนอชื#อเป็ นผู้สอบบัญชีในปี นี !
2. กําหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทังสิ
! !นไม่เกิน 3,600,000 บาท ประกอบด้ วย
- ค่าตรวจสอบงบการเงินประจําปี ของบริษัทฯ
300,000
บาท
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ
600,000
บาท
บาท
- ค่าตรวจสอบงบการเงินบริษัทย่อย
2,700,000
รวมทังสิ
! !น
3,600,000
บาท
บริ ษัท แผ่นดินทอง พร็ อพเพอร์ ตี ! ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อยได้ จ่ายค่าสอบบัญชี
ประจําปี 2553 ถึงปี 2555 ให้ แก่ผ้ สู อบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด สําหรับการสอบ
ทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายละเอียดดังนี !
หน่วย : บาท

รายการ
ค่าสอบบัญชีบริษัทฯ และ บริษัทย่อย
ค่าบริการ IFRS convergance
ค่าใช้ จ่ายอื#นๆ
รวมค่าสอบบัญชีและบริการอื#น

2555
4,000,000
390,000
85,550
4,475,550

2554
4,300,000
390,000
37,000
4,727,000

2553
4,300,000
74,400
4,374,400
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นอกจากนี ! ยังมีค่าบริการอื#นๆ ที#บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยจ่ายให้ กบั บริ ษัทในเครื อ ของบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิ
ไชย สอบบัญชี จํากัด ดังนี !
หน่วย : บาท

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที#ปรึกษาธุรกิจ จํากัด
บริษัท สํานักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จํากัด
รวม

2555
363,800
363,800

2554
45,180
45,180

2553
238,855
238,855

หมายเหตุ : บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที#ปรึ กษาธุรกิจ จํากัด และบริ ษัท สํานักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จํากัด เป็ นคนละนิติ
บุคคลกับ บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด และขอบเขตงานที#ให้ คําปรึ กษาดังกล่าวไม่ซํ !าซ้ อนกับงานด้ านการ
สอบบัญชี

จํานวนเสียงที*ต้องใช้ เพื*อผ่ านมติ คะแนนเสียงไม่ตํ#ากว่า 1 ใน 2 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
!
้ ถือหุ้นที#มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที* 9

พิจารณาเรื*องอื*น ๆ (ถ้ ามี)

จึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556 ครัง! ที# 20 ในวันอังคารที# 23
เมษายน 2556 เวลา 9:30 น. ณ ห้ องวิคเตอร์ 2 - 3 วิคเตอร์ คลับ ชัน! 8 ปาร์ คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที# 57 ถนนวิทยุ แขวง
ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยบริ ษัทฯ จะเปิ ดให้ ลงทะเบียนเพื#อเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตังแต่
! เวลา
8:30 น.
อนึง# เพื#อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตังบุ
! คคลอื#นเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
แทนในการประชุมครัง! นี ! โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ที#ส่งมาตามเอกสารแนบ10 หรื อ
สามารถ Download หนัง สือ มอบฉันทะ แบบ ก หรื อ แบบ ข หรื อ แบบ ค (แบบ ค ใช้ เฉพาะกรณี ผ้ ูถื อ หุ้น เป็ นผู้ล งทุน
ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ แ ต่ ง ตั !ง ใ ห้ คั ส โ ต เ ดี ย น ( Custodian) ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย เ ป็ น ผู้ รั บ ฝ า ก แ ล ะ ดู แ ล หุ้ น ) ไ ด้ ที#
www.goldenlandplc.com โดยให้ เลือกใช้ แบบใดแบบหนึง# ตามที#ระบุไว้ เท่านัน!
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ! ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)

( นายธนพล ศิริธนชัย )
ประธานอํานวยการ
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เอกสารแนบ1
รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2555 (ครัง& ที* 19)
ของ
บริษัท แผ่ นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี & ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
_____________________________________
วัน เวลา และสถานที*ประชุม
ประชุมเมื#อวันที# 27 เมษายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องประชุม ชัน! 38 สาทรสแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ เลขที#
98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
เริ*มการประชุม
ณ เวลาเริ# มเปิ ดประชุม นายทัศพร คุปตารักษ์ กรรมการและผู้อํานวยการฝ่ ายการเงินกลุม่ ได้ แถลงต่อที#ประชุม
ว่า มีผ้ ูถือหุ้นมาเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง จํ านวน 42 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 1,856,304 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ
จํานวน 34 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 541,195,969 หุ้น รวมเป็ นผู้ถือหุ้นทังที
! #มาด้ วยตนเองและที#มอบฉันทะมาเข้ าร่วมประชุม
ทังสิ
! !น จํานวน 76 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ ทงสิ
ั ! !น 543,052,273 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 47.882 ของจํานวนหุ้นที#จําหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมดของบริ
!
ษัท (หุ้นของบริ ษัทที#จําหน่ายได้ แล้ วมีจํานวนทังสิ
! !น 1,134,147,724 หุ้น) ครบเป็ นองค์ประชุม ตามข้ อบังคับ
ของบริ ษัท ซึง# กําหนดไว้ วา่ ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่
น้ อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที#จําหน่ายได้ ทงหมดของบริ
ั!
ษัท จึงกล่าวเปิ ดประชุม
อนึง# หลังจากเปิ ดการประชุมแล้ ว ได้ มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเองเพิ#มเติมอีกจํานวน 21 ราย รวมจํานวน
หุ้นได้ 2,234,059 หุ้น และที#มอบฉันทะเพิ#มเติมอีกจํานวน 17 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 14,161,902 หุ้น ทําให้ รวมเป็ นผู้ถือ
หุ้นที#เข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเองและที#มอบฉันทะเข้ าร่วมประชุมทังสิ
! !น 114 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ ทงสิ
ั ! !น 559,448,234 หุ้น
คิดเป็ นร้ อยละ 49.3276 ของจํานวนหุ้นที#จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
!
นายทัศพร คุปตารักษ์ ได้ แจ้ งต่อที#ประชุมว่า ประธานกรรมการบริ ษัท ซึ#งจะเป็ นผู้ทําหน้ าที#ประธานในที#ประชุม
คือ นายคริ สโตเฟอร์ ไมเคิล ดีลานี ไม่สามารถมาเข้ าร่ วมประชุมในวันนี !ได้ เนื#องจากป่ วยและเข้ าโรงพยาบาลกระทันหัน
ซึง# ตามข้ อบังคับของบริ ษัท มีระเบียบต้ องปฏิบตั ิในกรณีนี ! ดังนัน! จึงขอให้ นางสาวเยาวโรจน์ กลิน# บุญ ที#ปรึกษากฎหมาย
จากบริ ษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จํากัด (“ที*ปรึ กษากฎหมาย”) ซึ#งเป็ นที#ปรึ กษากฎหมายของการประชุมใน
วันนี ! ชี !แจงวิธีปฏิบตั ิในกรณีนี !ต่อที#ประชุม
ที#ปรึกษากฎหมายได้ ชี !แจงต่อที#ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ในกรณีที#ประธานกรรมการบริ ษัทไม่สามารถมาเข้ าร่วมประชุม
ได้ ตามกฎหมายและข้ อบังคับของบริ ษัท ระบุให้ รองประธานกรรมการบริ ษัท ทําหน้ าที#ประธานในที#ประชุมผู้ถือหุ้นแทน
อย่างไรก็ตาม ในกรณีของบริ ษัทที#ไม่มีตําแหน่ง รองประธานกรรมการ กฎหมายได้ ระบุเพิ#มเติมว่าให้ ผ้ ถู ือหุ้นซึ#งมาประชุม
เลือกผู้ถือหุ้นคนหนึง# เป็ นประธานในที#ประชุม ดังนัน! เพื#อให้ การดําเนินการประชุมเป็ นไปตามกฎหมายและข้ อบังคับของ
บริ ษัท จึงขอให้ ผ้ ูถือหุ้นในที#ประชุมนี !เสนอชื#อผู้ถือหุ้นท่านใดท่านหนึ#ง หรื อเสนอชื#อตนเองขึ !นมาทําหน้ าที#ประธานในที#
ประชุม
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เอกสารแนบ1
นายบรรจบ มณเฑียร ผู้รับมอบฉันทะของ UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED ซึ#งถือหุ้นจํานวนทังสิ
! !นรวม
340,481,466 หุ้น เสนอชื#อตนเองเป็ นประธานในที#ประชุม
ที#ปรึกษากฎหมายได้ สอบถามในที#ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดคัดค้ านหรื อไม่ ถ้ าไม่มีจะถือว่าที#ประชุมเลือกนาย
บรรจบ มณเฑียร ผู้รับมอบฉันทะของ UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED เป็ นประธานในที#ประชุม
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะคัดค้ านการเลือกนายบรรจบ มณเฑียร ผู้รับมอบฉันทะของ UOB KAY HIAN
PRIVATE LIMITED เป็ นประธานในที#ประชุม
นายบรรจบ มณเฑียร ทําหน้ าที#ประธานในที#ประชุม (“ประธาน”) ประธานได้ กล่าวสวัสดีผ้ ถู ือหุ้น และขอบคุณผู้
ถือหุ้นทุกท่านที#ได้ สละเวลาเข้ าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2555 (ครัง! ที# 19) และเพื#อให้ การประชุมดําเนินไปตาม
ระเบี ย บวาระ ประธานจึ ง ได้ มอบหมายให้ น ายทัศ พร คุป ตารั กษ์ กรรมการและผู้อํ านวยการฝ่ ายการเงิ น กลุ่ม เป็ น
ผู้ดําเนินการประชุม (“ผู้ดาํ เนินการประชุม”)
ผู้ดําเนินการประชุมได้ กล่าวแนะนํากรรมการบริ ษัท และผู้บริ หารที#เข้ าร่วมประชุม ดังนี !
กรรมการบริษัท ที*เข้ าร่ วมประชุม จํานวน 5 ท่ าน
1. นายชาญ บูลกุล
2. นายเอนก กมลเนตร
3. นายไนเจิล จอห์น คอร์ นิค
4. นายเดวิด เดสมอนด์ แทร์ เร้ นท์
5. นายทัศพร คุปตารักษ์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการและผู้อํานวยการฝ่ ายการเงินกลุม่

กรรมการบริษัท ที*ลาประชุม จํานวน 2 ท่ าน
1. นายคริ สโตเฟอร์ ไมเคิล ดีลานี
2. นายตรี ขวัญ บุนนาค

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ฝ่ ายบริหารที*เข้ าร่ วมประชุม จํานวน 3 ท่ าน
1. นางสาวบุษกร บุญมาก
2. นายธานินทร์ กัมทรทิพย์
3. นายสเปนเซอร์ แกรี# โรเบิรตส์

ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชี
ผู้อํานวยการฝ่ ายการเงิน
Marketing Director, Sathorn Square Office Tower Project

ผู้สอบบัญชีและที*ปรึกษากฎหมายของบริษัทที*เข้ าร่ วมประชุม
ผู้สอบบัญชีของบริษัท
นายคริ ส ดอลตัน
บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
ที*ปรึกษากฎหมายของบริษัท
นางสาวเยาวโรจน์ กลิน# บุญ
บริ ษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จํากัด
โดยที#ปรึกษากฎหมายของการประชุมในวันนี !จะทําหน้ าที#เป็ นสักขีพยานในการตรวจสอบเอกสารการลงคะแนน
ของผู้ถือหุ้น และตรวจสอบการนับคะแนนเสียง เพื#อให้ การประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้ องตามกฎหมาย และ
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เป็ นไปตามข้ อบังคับของบริ ษัท
ผู้ดําเนินการประชุมได้ ชี !แจงรายละเอียดเกี#ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด
สรุปได้ ดงั นี !
• ผู้ถือหุ้นหนึง# ราย มีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นที#ตนถือหรื อรับมอบฉันทะมา และสามารถลงคะแนนเสียง
เห็นด้ วย หรื อ ไม่เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสียง ในแต่ละวาระ เท่ากับจํานวนหุ้นที#ตนถือหรื อรับมอบฉันทะ
มา โดยใช้ ใบลงคะแนนที#ได้ รับ ณ ตอนลงทะเบียน
• การนับคะแนนเสียง จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที#ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสียง ใน
แต่ละวาระเท่านัน! โดยการยกมือให้ เจ้ าหน้ าที#ไปเก็บใบลงคะแนน และนําคะแนนเสียง ไม่เห็นด้ วย หรื อ
งดออกเสียง ดังกล่าว มาหักออกจากจํานวนเสียงทังหมดที
!
#เข้ าร่วมประชุม ส่วนที#เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนน
เสียงที#ลงคะแนน เห็นด้ วย ทังนี
! ! หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่เห็นด้ วย และเป็ นไปตามข้ อบังคับบริ ษัทใน
เรื# องคะแนนเสียง ให้ ถือว่าที#ประชุมให้ ความเห็นชอบ หรื ออนุมตั ิในวาระนัน! ๆ ยกเว้ น วาระที# 8. เรื# อง
พิจารณาและอนุมตั ิการแก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 9. ซึ#งต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3
ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
!
้ ถือหุ้นที#มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง วาระที# 5. เรื# องพิจารณาเลือกตัง!
กรรมการแทนกรรมการที#ต้ องพ้ นจากตําแหน่งตามวาระ และ วาระที# 9. เรื# องพิจารณาและอนุมัติการ
เลือกตังกรรมการเพิ
!
#ม 2 ท่าน ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงคะแนนเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคล
• เพื#อให้ การนับคะแนนเสียงเป็ นไปอย่างโปร่ งใสที#ปรึ กษากฎหมายจากบริ ษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียง
พนอ จํากัด จะทําหน้ าที#เป็ นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงในการประชุมครัง! นี !
• ในการประชุม จะพิจารณาเรื# องตามลําดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม ทังนี
! ! ก่อนลงมติในแต่ละวาระ
ผู้ดําเนินการประชุมจะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นได้ สอบถามในประเด็นที#เกี# ยวข้ องกับวาระนัน! ๆ ตามความ
เหมาะสม โดยขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นที#ต้องการสอบถาม กรุณาแจ้ ง ชื#อ-นามสกุล และในกรณีที#เป็ นผู้รับมอบฉันทะ
กรุณาแจ้ งชื#อผู้ถือหุ้นที#รับมอบฉันทะมา ให้ ที#ประชุมทราบก่อนสอบถามหรื อแสดงความเห็นด้ วยทุกครัง! เพื#อ
ประโยชน์ในการบันทึกการประชุม
• บริ ษัทจะขอเก็บใบลงคะแนนของผู้ถือหุ้นคืนเมื#อเสร็ จสิ !นการประชุม เพื#อใช้ เป็ นหลักฐาน โดยขอความ
กรุณาผู้ถือหุ้นมอบให้ กบั เจ้ าหน้ าที# ณ บริ เวณทางออกของห้ องประชุม
เอกสารที#ใช้ ในการประชุมวันนี ! บริ ษัทได้ เผยแพร่ ใน website ของบริ ษัท และแจ้ งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ตังแต่
! วนั ที# 23 มีนาคม 2555 รวมทังบริ
! ษัทได้ ประกาศใน website ของบริ ษัท เชิญให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอเรื# องที#เห็นว่าสําคัญ
สมควรที#จะบรรจุเป็ นระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2555 และเสนอชื#อบุคคลที#มีคุณสมบัติเหมาะสม
และสอดคล้ องกับหลักเกณฑ์ ของบริ ษัทเพื#อรับคัดเลือกแต่งตัง! เป็ นกรรมการ ตัง! แต่วนั ที# 30 กันยายน 2554 ถึง วันที# 30
ธันวาคม 2554 ซึง# ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื#อบุคคลเพื#อเลือกตังเป็
! นกรรมการ และ / หรื อ ระเบียบวาระเพิ#มเติมสําหรับ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2555 ตามหลักเกณฑ์ที#กําหนดแต่ประการใด
จากนัน! ผู้ดาํ เนินการประชุมได้ สอบถามที#ประชุมถึงความเห็นต่อวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง
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และการประกาศรายละเอียดผลคะแนนตามที#กล่าวข้ างต้ น
มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็นเกี#ยวกับการเก็บบัตรลงคะแนน โดยมีสาระสําคัญสรุปได้ ดงั นี !
นายสุพจน์ เอือ& ชัยเลิศกุล อาสาพิทกั ษ์ สทิ ธิ จาก สมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย แสดงความคิดเห็นดังนี !
• ในการเก็บบัตรลงคะแนนทุกวาระขอให้ เก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ถือหุ้นที#ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้ วย
หรื อ งดออกเสียง โดยการยกมือให้ เจ้ าหน้ าที#ไปเก็บใบลงคะแนน และนําคะแนนเสียง ไม่เห็นด้ วย หรื อ
งดออกเสียง มาหักออกจากจํานวนเสียงทังหมดที
!
#เข้ าร่ วมประชุม ส่วนที#เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที#
ลงคะแนน เห็นด้ วย เพื#อไม่ให้ เป็ นการเสียเวลาในการนับคะแนน
นายสุชาติ กัมพลกัญจนา ผู้รับมอบฉันทะ แสดงความคิดเห็นดังนี !
• ในส่วนบัตรลงคะแนนที#ลงคะแนนเสียงเห็นด้ วย ขอให้ บริษัทฯ เก็บคืนจากผู้ถือหุ้นเมื#อเสร็ จสิ !นการประชุม
เพื#อเก็บไว้ เป็ นหลักฐาน
ผู้ดําเนินการประชุมได้ ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี !
วาระที* 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2554 (ครัง& ที* 18) เมื*อวันที* 28 เมษายน
2554

ผู้ดําเนินการประชุมแจ้ งต่อที#ประชุมว่า บริ ษัทได้ จดั ทํารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2554 (ครัง!
ที# 18) ซึง# ได้ จดั ให้ มีขึ !นเมื#อวันที# 28 เมษายน 2554 และได้ สง่ สําเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที#กฎหมายกําหนด รวมทัง!
ได้ เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริ ษัทเพื#อเป็ นข้ อมูลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นอีกทางหนึ#ง โดยมีรายละเอียดปรากฎตามสําเนารายงานการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2554 (ครัง! ที# 18) ที#ได้ สง่ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครัง! นี !
ไม่มีผ้ ูถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ#มเติม ผู้ดําเนินการประชุมจึงเสนอขอให้ ที#ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ) 2554ครัง! ที# (18
มติ ที#ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ) 2554ครัง! ที# (18ตามที#
ผู้ดําเนินการประชุมเสนอ ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที#มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี !
รวมจํานวนผู้ออกเสียง (90 ราย)
เห็นด้ วย
จํานวน
ไม่เห็นด้ วย
จํานวน
งดออกเสียง
จํานวน

559,159,916
490,937,896
0
68,222,020

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

100
0
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วาระที* 2

รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําปี 2554

ผู้ดําเนินการประชุมเสนอให้ ที#ประชุมพิจารณารับทราบรายงานสรุ ปผลการดําเนินงานของบริ ษัทในรอบปี
2554 ซึ#งปรากฎในรายงานประจํ าปี 2554 หน้ า 91 ถึง 98 ซึ#งได้ จัดส่งให้ แก่ผ้ ูถือหุ้น พร้ อมหนังสือเชิ ญประชุม โดย
สาระสําคัญของผลการดําเนินงานในปี 2554 ที#ผา่ นมา สรุปได้ ดงั นี !
ในปี 2554 บริ ษัทมีรายได้ รวมทังสิ
! !นจํานวน 1,144 ล้ านบาท โดยรายได้ จากธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ยงั คงเป็ น
รายได้ หลักของบริ ษัท คิดเป็ นจํานวน 583 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 51 ของรายได้ ทงหมด
ั!
ในขณะที#บริ ษัทมีรายได้ จากธุรกิจ
การเช่าและบริ การ คิดเป็ นจํานวน 471 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 41 ของรายได้ ทงหมด
ั!
ในส่วนของรายได้ จากธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ จํานวน 583 ล้ านบาทนัน! จะพบว่ามีการปรับตัวลดลงร้ อยละ 36
หรื อในจํานวน 327 ล้ านบาท จากปี 2553 ทังนี
! !เป็ นผลมาจากภาวะการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจในช่วงปี ที#ผ่านมา ผล
ของภาวะการชะลอตัวลงของการขายในช่วงปลายของโครงการ โกลเด้ น เลเจนด์, โกลเด้ น เฮอริ เทจ, โกลเด้ น นครา และ
แกรนด์ โมนาโค ประกอบกับผลกระทบจากวิกฤตนํ !าท่วม ซึง# ส่งผลให้ บริ ษัทมีการโอนบ้ านและที#ดิน จํานวน 35 แปลง โดย
ลดลงจากปี 2553 ซึง# มีการโอนบ้ านและที#ดิน จํานวน 57 แปลง
ในด้ านรายได้ จากธุรกิจการเช่าและบริ การนัน! บริ ษัทมีรายได้ จากธุรกิจการเช่าและบริ การเพิ#มขึ !นจากปี
2553 ร้ อยละ 10 หรื อ 44 ล้ านบาท เป็ น 471 ล้ านบาท แม้ ว่าบริ ษัทจะได้ รับผลกระทบจากวิกฤตนํ !าท่วม เนื#องจากในปี
2553 บริ ษัทได้ รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในช่วงต้ นปี 2553 ได้ สง่ ผลต่ออัตราการเข้ าพักของ
โรงแรม Mayfair Marriott Executive Apartments และ The Ascott Sathorn Bangkok ลดลง ทําให้ รายได้ ในปี 2553 อยู่
ในระดับที#ตํ#ากว่ารายได้ ในปี 2554
นอกจากนี ! จากการที#บริ ษัทมิได้ มีธุรกรรมการขายที#ดินเปล่าเช่นในปี 2553 ในจํานวน 604 ล้ านบาท ก็เป็ น
ปั จจัยสําคัญที#ทําให้ บริ ษัทมีรายได้ รวมทังสิ
! !นลดลงเมื#อเทียบกับรายได้ ของปี 2553
ในส่วนของรายจ่าย บริ ษัทมีค่าใช้ จ่ายรวมทังสิ
! !น 1,422 ล้ านบาท ลดลง 898 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 39 เมื#อ
เทียบกับปี 2553 โดยสาเหตุหลักที#ค่าใช้ จ่ายของบริ ษัทลดลงเป็ นผลมาจากการลดลงของต้ นทุนขายอสังหาริ มทรัพย์
จํานวน 353 ล้ านบาท ซึง# เป็ นไปตามการลดลงของรายได้ และจากการที#บริ ษัทไม่มีการบันทึกต้ นทุนขายที#ดินรอการพัฒนา
หรื อที#ดินเปล่า ในจํานวน 538 ล้ านบาท เนื#องจากบริ ษัทมิได้ มีธุรกรรมการขายที#ดินเปล่า เช่นในปี 2553 นอกจากนี !
ค่าใช้ จ่ายในด้ านอื#นๆ ของบริ ษัท อันได้ แก่ ค่าใช้ จ่ายในการขาย และ ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร มีการปรับลดลงเช่นกัน เมื#อ
เทียบกับปี 2553
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทมีต้นทุนทางการเงินที#เพิ#มขึ !น จํานวน 54 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 45 จากปี 2553 อันเป็ น
ผลจากการปรับตัวสูงขึ !นของอัตราดอกเบี !ย การใช้ สินเชื#อเพิ#มขึ !นในโครงการ สาทรสแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ (“สาทร
สแควร์ ”) รวมทังการเปลี
!
#ยนการบันทึกดอกเบี !ยจ่ายในทรัพย์สินของโครงการ สาทรสแควร์ มาบันทึกในงบกําไรขาดทุน
เนื#องจากการก่อสร้ างเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว และเมื#อรวมรายได้ และค่าใช้ จ่ายต่างๆเข้ าด้ วยกัน จะพบว่า บริ ษัทมีผล
ประกอบการขาดทุนก่อนรายการภาษี เงินได้ เป็ นจํานวน 232 ล้ านบาท และเมื#อรวมรายการภาษี เงินได้ จํานวน 21 ล้ าน
บาท ทําให้ บริ ษัทมีผลการประกอบการขาดทุน เฉพาะส่วนของบริ ษัทเป็ นจํานวนทังสิ
! !น 231 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2553
จํานวน 70 ล้ านบาท
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มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น โดยมีสาระสําคัญสรุปได้ ดงั นี !
นายพงษ์ ธวัช ชีรณวาณิช ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี !
• ในขณะนี !โครงการ สาทรสแควร์ มีผ้ เู ช่าพื !นที#แล้ วคิดเป็ นร้ อยละเท่าไหร่
• อัตราค่าเสือ# มราคาของโครงการสาทรสแควร์ ต่อเดือน คิดเป็ นเท่าไหร่
นายสเปนเซอร์ แกรี# โรเบิรตส์ Marketing Director ของโครงการสาทรสแควร์ ชี !แจงถึงผลการดําเนินการของ
โครงการต่อที#ประชุม ดังนี !
• โครงการสาทรสแควร์ ได้ รับการตอบรับอย่างดีมากในช่วงหลายเดือนที#ผา่ นมา โดยมีผ้ เู ช่ารายใหญ่ของ
โครงการมีอาทิ เช่น Canon Marketing (Thailand) Co., Ltd., Ford Operations (Thailand) Co.,
Ltd., Ford Services (Thailand) Co., Ltd., Ford Sales and Service (Thailand) Co., Ltd.,
Samsung Thai Engineering Co., Ltd. และ Ku De Ta (Thailand) Co., Ltd. โดย ณ ปั จจุบนั มี
อัตราการเช่าพื !นที#แล้ ว คิดเป็ นสัดส่วน 2 ใน 3 ของพืน! ที#ทัง! อาคาร โดยมีอัตราค่าเช่าที#นําเสนอต่อ
ผู้สนใจเช่าพื !นที# (asking price) ในจํานวน 775 บาท ต่อตารางเมตร
ผู้ดําเนินการประชุม ชี !แจงดังนี !
• ค่าเสือ# มราคาของโครงการสารทรสแควร์ มีมลู ค่าประมาณ 15 ล้ านบาท ต่อเดือน
ไม่มีผ้ ูถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ#มเติม ผู้ดําเนินการประชุมจึงเสนอให้ ที#ประชุมพิจารณา
รับทราบสรุปผลการดําเนินงานของบริ ษัท ประจํา 2554
มติ
วาระที* 3

ที#ประชุมมีมติรับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษัท ประจําปี 2554

พิจารณาและอนุมตั ิงบการเงินประจําปี สิน& สุด ณ วันที* 31 ธันวาคม 2554

ผู้ดําเนินการประชุมแจ้ งต่อที#ประชุมว่า เพื#อให้ เป็ นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน
จํากัด พ.ศ. 2535 และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 37 กําหนดว่าคณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการทํางบการเงิน ณ วันสิ !นสุดของ
รอบปี บัญชีของบริ ษัทเสนอต่อที#ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจําปี เพื#อพิจารณาอนุมตั ิงบการเงิน และต้ องจัดให้
ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้ เสร็ จก่อนนําเสนอต่อที#ประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควรให้ เสนอให้ ที#ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิงบการเงินประจําปี สิ !นสุด ณ วันที#
31 ธันวาคม 2554 พร้ อมทังรายงานของผู
!
้ สอบบัญชี ซึ#งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีคือ บริ ษัท
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด โดยได้ รับการพิจารณาและได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการของบริ ษัทแล้ ว โดยมีรายละเอียดปรากฎในรายงานประจําปี ของบริ ษัท หน้ า 114 ถึง 196 ซึง# ได้ จดั ส่งให้ แก่
ผู้ถือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
ไม่มีผ้ ูถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ#มเติม ผู้ดําเนินการประชุมจึงเสนอให้ ที#ประชุมพิจารณา
รับทราบสรุปผลการดําเนินงานของบริ ษัท ประจํา 2554
มติ

ที#ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิงบการเงินประจําปี สิ !นสุด ณ วันที# 31 ธันวาคม 2554 ซึ#งผ่าน
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การตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ ว ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที#มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ดังนี !
รวมจํานวนผู้ออกเสียง (94 ราย)
559,205,317 เสียง
เห็นด้ วย
จํานวน
490,983,297 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
100
ไม่เห็นด้ วย
จํานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0
งดออกเสียง
จํานวน
68,222,020 เสียง
วาระที* 4

พิจารณาและอนุมตั ิการไม่ จดั สรรกําไรประจําปี 2554 และการงดจ่ ายเงินปั นผลประจําปี 2554

ผู้ดําเนินการประชุมได้ แจ้ งต่อที#ประชุมว่า บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นไม่เกินกว่าร้ อยละ 60
ของกําไรสุทธิในแต่ละปี ทังนี
! !การจ่ายเงินปั นผลจะมีการนําปั จจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบ ดังเช่น ผลการดําเนินงาน
และฐานะการเงินของบริ ษัท สภาพคล่องของบริ ษัท การขยายธุรกิจ และปั จจัยอื#นๆ ที#เกี# ยวข้ องในการบริ หารงานของ
บริ ษัท อย่างไรก็ดีจากการดําเนินงานในรอบปี 2554 ที#ผ่านมา บริ ษัทมีผลประกอบการขาดทุนรวมทังมี
! ความจําเป็ นที#จะ
ดํารงสภาพคล่องไว้ เพื# อการลงทุนในในโครงการต่างๆ ของบริ ษัททัง! ปั จจุบันและในอนาคต คณะกรรมการบริ ษัทจึ ง
เห็นสมควรเสนอในที#ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาไม่จดั สรรกําไรประจําปี 2554 และงดจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2554
มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ#มเติม สรุปสาระสําคัญได้ ดงั นี !
นายพงษ์ ธวัช ชีรณวาณิช ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี !
• บริ ษัทสามารถประมาณการได้ หรื อไม่วา่ จะสามารถจ่ายเงินปั นผลได้ ในระยะเวลาใด
ผู้ดําเนินการประชุม ชี !แจงดังนี !
• บริ ษัทมีการเพิ#มทุนเพื#อนําเงินมาใช้ ลงทุนในโครงการของบริ ษัท ซึ#งการลงทุนของบริ ษัทส่วนใหญ่เป็ น
โครงการขนาดใหญ่ ที#ต้องใช้ เงิ นลงทุนค่อนข้ างมาก รวมทัง! จะต้ องใช้ เวลากว่าจะรั บผลตอบแทน
กลับมา ในขณะเดียวกันบริ ษัทก็มีแผนการลงทุนในอีกหลายๆ โครงการ บริ ษัทมีความเข้ าใจเป็ นอย่าง
ดีวา่ การจ่ายเงินปั นผลเป็ นสิ#งสําคัญที#ผ้ ถู ือหุ้นให้ ความสนใจ แต่ในขณะนี !บริ ษัทจะขอเน้ นในเรื# องของ
การลงทุน และหาผลตอบแทนจากการลงทุน ก่ อ น ต่อ จากนัน! บริ ษั ท จึ ง จะพิ จ ารณาในการจะนํ า
ผลตอบแทนจากการลงทุนนันคื
! นกลับมาให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
นายสุชาติ กัมพลกัญจนา ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามดังนี !
• ในเอกสารงบการเงินในรายงานประจําปี หน้ า 119 ในส่วนของงบการเงินรวมแสดงการขาดทุนจํานวน
231 ล้ านบาท แต่ในหนังสือเชิญประชุม วาระที# 4 แสดงการขาดทุนจํานวน 264.36 ล้ านบาท ดังนัน!
จึงขอให้ อธิบายถึงความแตกต่างของตัวเลขการขาดทุนดังกล่าว
ผู้ดําเนินการประชุม ชี !แจงดังนี !
• การขาดทุน 231 ล้ านบาท นัน! เป็ นการขาดทุนภายใต้ งบการเงินรวมของบริ ษัท แผ่นดินทอง พร็ อพ
เพอร์ ตี ! ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทในเครื อ ส่วนการขาดทุนในจํานวน 264.36 ล้ าน
บาท นัน! เป็ นการขาดทุนในงบการเงิ นเดี#ยวของบริ ษัท แผ่นดินทอง พร็ อพเพอร์ ตี ! ดีเวลลอปเม้ นท์
จํากัด (มหาชน)
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ไม่มีผ้ ูถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ#มเติม ผู้ดําเนินการประชุมจึงเสนอให้ ที#ประชุมพิจารณา
อนุมตั ิการไม่จดั สรรกําไรประจําปี 2554 และการงดจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2554
มติ ที#ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมัติการไม่จัดสรรกํ าไรประจํ าปี 2554 และการงดจ่ายเงิ นปั นผล
ประจําปี 2554 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้ างต้ น ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที#มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ดังนี !
รวมจํานวนผู้ออกเสียง (100 ราย)
559,351,728 เสียง
เห็นด้ วย
จํานวน
559,344,928 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
100
ไม่เห็นด้ วย
จํานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0
งดออกเสียง
จํานวน
6,800 เสียง
วาระที* 5

พิจารณาเลือกตัง& กรรมการแทนกรรมการที*ต้องพ้ นจากตําแหน่ งตามวาระ

ผู้ดําเนินการประชุมได้ แถลงต่อที#ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.
2535 และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 17 กําหนดไว้ วา่ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี ทุกครัง! ให้ กรรมการออกจาก
ตําแหน่งจํานวน 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้ าจํานวนกรรมการที#จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้
ที#สดุ กับส่วน 1 ใน 3 กรรมการผู้ออกจากตําแหน่งตามวาระนัน! อาจจะได้ รับเลือกตังใหม่
! ได้
สําหรับในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2555 กรรมการทีต# ้ องพ้ นจากตําแหน่งตามวาระ จํานวน 3 ท่าน
ได้ แก่
1.
2.
3.

นายอลัน แคม
นายเดวิด เดสมอนด์ แทร์ เร้ นท์
นายตรี ขวัญ บุนนาค

ตําแหน่ง กรรมการอิสระ
ตําแหน่ง กรรมการอิสระ
ตําแหน่ง กรรมการอิสระ

เนื#องจาก นายอลัน แคม ได้ ขอลาออกจากการดํารงตําแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เมื#อวันที# 6 มีนาคม 2555 ดังนัน! ในการประชุมครั ง! นี ! จึงมีกรรมการที#ต้องพ้ นจาก
ตําแหน่งตามวาระ รวมจํานวน 2 ท่าน คือ นายเดวิด เดสมอนด์ แทร์ เร้ นท์ และ นายตรี ขวัญ บุนนาค คณะกรรมการ
บริ ษัทซึ#งไม่รวมกรรมการผู้มีสว่ นได้ เสีย ได้ ร่วมกันพิจารณาแล้ วเห็นว่า กรรมการที#ต้องพ้ นจากตําแหน่งตามวาระทัง! 2
ท่าน เป็ นผู้มีคุณสมบัติครบถ้ วนตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํ ากัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ
รวมถึงมีประสบการณ์ในธุรกิจที#เกี#ยวข้ องกับการดําเนินงานของบริ ษัท สามารถที#จะช่วยพัฒนาบริ ษัทได้ จึงเห็นสมควร
เสนอที#ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตังกรรมการที
!
#ครบกําหนดออกตามวาระทัง! 2 ท่าน กลับเข้ าดํารงตําแหน่ง
กรรมการอีกวาระหนึง# ข้ อมูลประวัติของกรรมการทัง! 2 ท่าน ปรากฎอยูใ่ นหน้ า 20 ถึง 23 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
ในครัง! นี !
มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ#มเติม สรุปสาระสําคัญได้ ดงั นี !
นายธีระศาสตร์ นิตย์ สุภาพ ผู้รับมอบฉันทะจาก Well Base Development Limited ซึ#งถือหุ้นรวมทังสิ
! !น
199,273,554 หุ้น เสนอต่อที#ประชุมดังนี !
• ขอเสนอชื# อ บุค คลภายนอก จํ า นวน 3 ท่าน ต่อ ที#ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น เพื#อ ให้ ที# ประชุม ผู้ถือ หุ้นพิ จ ารณา
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เลือกตังเป็
! นกรรมการอิสระของบริ ษัท แทนกรรมการที#ต้องพ้ นจากตําแหน่งตามวาระในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2555 นี ! รวม 3 ตําแหน่ง
•

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลทัง! 3 ท่านที#เสนอขอให้ ที#ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตังเป็
! นกรรมการ
อิสระของบริ ษัท มีดงั นี !
1. นายสุรัตน์ จิรจรัสพร
อายุ
43 ปี
การศึกษา ปริ ญญาโท การเงิน (Master of Science in Finance) – Temple University,
U.S.A.
ประวัติการทํางาน Global Fixed Income Specialist ของ Bloomberg L.P.
ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ ายบริ หารสินทรัพย์ของ บมจ. เอแคป แอ๊ ดไวเซอรี#
2. นายประสงค์ ธชทรงธรรม
อายุ
52 ปี
การศึกษา ปริ ญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทํางาน กรรมการ บริ ษัท พระนครยนตรการ จํากัด
กรรมการ บริ ษัท แปซิฟิค แอสเซ็ทส์ จํากัด (มหาชน)
3. นายระพีพัฒน์ สวนศิลป์พงศ์
อายุ
49 ปี
การศึกษา ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี สาขาการเงิน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทํางาน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริ ษัท ฟิ ลเตอร์ วิชนั# จํากัด
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริ ษัท ไทย โรตารี# เอ็นจิเนียริ# ง จํากัด
(มหาชน)

ผู้ดําเนินการประชุมได้ ขอให้ ที#ปรึกษากฎหมาย ชี !แจงต่อที#ประชุมเกี#ยวกับวิธีปฏิบตั ิเมื#อมีผ้ ถู ือหุ้นเสนอรายชื#อ
บุคคลภายนอกเพิ#มเติมเพื#อให้ ที#ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตังเป็
! นกรรมการของบริ ษัท แทนกรรมการที#ต้องพ้ นจาก
ตําแหน่งตามวาระ
ที#ปรึกษากฎหมาย ชี !แจงดังนี !
• ในทางกฎหมาย ผู้ถือ หุ้นมี สิท ธิ เสนอชื# อบุคคลภายนอกเพิ#ม เติ มเพื# อให้ ที#ป ระชุมผู้ถือ หุ้นพิ จารณา
เลือกตังเป็
! นกรรมการของบริ ษัท นอกเหนือจากบุคคลที#คณะกรรมการบริ ษัทเสนอ และในกรณีที#มี
บุคคลที#ได้ รับการเสนอชื#อเพื#อให้ ที#ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตังเป็
! นกรรมการของบริ ษัทมากกว่า
จํานวนตําแหน่งกรรมการบริ ษัทที#ว่างลง ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 15 กําหนดไว้ ว่า “การเลือกตัง!
กรรมการให้ กระทําโดยที#ประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ! บุคคลซึ#งได้ รับคะแนน
เสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
! นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที#จะพึงมีหรื อพึง
เลือกในครัง! นัน! ในกรณีที#บคุ คลซึ#งได้ รับการเลือกตังในลํ
! าดับถัดมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวน
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•

•

•

กรรมการที#จะพึงมีหรื อพึงเลือกตังในครั
!
ง! นัน! ให้ ผ้ เู ป็ นประธานเป็ นผู้ออกเสียงชี !ขาด”
ในวาระนี !มีผ้ ูถือหุ้นเสนอชื#อบุคคลเพื#อให้ ที#ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตังเป็
! นกรรมการของบริ ษัท
นอกเหนือจากบุคคลที#คณะกรรมการบริ ษัทเสนอ จํานวน 3 ท่าน ซึง# เมื#อรวมกับบุคคลจํานวน 2 ท่าน ที#
คณะกรรมการบริ ษัทเสนอต่อที#ประชุม จึงมีผ้ ูที#ได้ รับการเสนอชื#อต่อที#ประชุมผู้ถือหุ้นเพื#อพิจารณา
เลือกตังเป็
! นกรรมการของบริ ษัท รวม 5 ท่าน อย่างไรก็ดี เนื#องจากตําแหน่งกรรมการบริ ษัทที#ว่างลงมี
จํานวน 3 ตําแหน่ง ดังนัน! ผู้ถือหุ้นจึงสามารถเลือกตังบุ
! คคลเพื#อเป็ นกรรมการของบริ ษัทได้ 3 ท่าน
เท่านัน!
การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี ! มีผลทําให้ บตั รลงคะแนนเป็ นบัตรเสีย
- กรณีที#ผ้ ถู ือหุ้นแสดงเจตนาเลือกตังบุ
! คคลเพื#อเป็ นกรรมการของบริ ษัทเกิน 3 ท่าน
- กรณีที#ผ้ ถู ือหุ้นไม่แสดงเจตนาใดๆ ในบัตรลงคะแนน
กรณีที#ผ้ ถู ือหุ้นเลือกบุคคล 3 ท่านใดเป็ นกรรมการ จะถือว่าบุคคลอีก 2 ท่านที#เหลือเป็ นบุคคลที#ผ้ ถู ือหุ้น
ไม่ได้ เลือกเป็ นกรรมการ

นายสุพจน์ เอือ& ชัยเลิศกุล อาสาพิทกั ษ์ สิทธิ จากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย สอบถาม และแสดง
ความคิดเห็นดังนี !
• ผู้รับมอบฉันทะจาก Well Base Development Limited ได้ มีการเสนอรายชื#อบุคคลทัง! 3 ท่านแก่บริ ษัท
ล่วงหน้ าเพื#อให้ ที#ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังเป็
! นกรรมการก่อนการประชุมครัง! นี !หรื อไม่
• ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที#ดี (Corporate Governance) และตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
บริ ษัทควรจะเผยแพร่ข้อมูลประวัติของบุคคลที#จะเสนอให้ ที#ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังเป็
! นกรรมการให้ ผ้ ถู ือ
หุ้นทราบล่วงหน้ า โดยผ่านทาง website หรื อช่องทางสือ# สารอื#นๆ อย่างน้ อย 1 สัปดาห์ เพื#อให้ ผ้ ถู ือหุ้น
รายย่อยทราบประวัติความเป็ นมา ประสบการณ์ ทางธุรกิจทัง! ในอดีตและปั จจุบันของผู้ที#ได้ รับการ
เสนอชื#อเพื#อเลือกตังเป็
! นกรรมการ เพื#อประกอบการตัดสินใจ มิฉะนันผู
! ้ ถือหุ้นรายย่อยจะเป็ นฝ่ ายที#
เสียประโยชน์อย่างมากในวาระนี !
ผู้ดําเนินการประชุม ชี !แจงดังนี !
• ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นไม่มีการยื#นเสนอรายชื#อบุคคลทัง! 3 ท่านแก่บริ ษัทล่วงหน้ าเพื#อให้ ที#ประชุมผู้ถือ
หุ้นเลือกตัง! เป็ นกรรมการ และบริ ษัทไม่สามารถห้ ามผู้ถือหุ้นในการเสนอเรื# องใดๆ ต่อที#ประชุมได้
เนื#องจากเป็ นสิทธิที#ผ้ ถู ือหุ้นสามารถเสนอชื#อบุคคลเพื#อเลือกตังเป็
! นกรรมการต่อที#ประชุมผู้ถือหุ้น หาก
บริ ษัทได้ รับทราบเรื# องดังกล่าวก่อน บริ ษัทก็พร้ อมที#จะเสนอชื#อพร้ อมกับข้ อมูลของบุคคลที#บริ ษัทเห็น
ว่าเหมาะสมต่อที#ประชุมผู้ถือหุ้น ดังเช่น การที#คณะกรรมการเสนอแต่งตังกรรมการอิ
!
สระเพิ#มเติม ใน
วาระที# 9.
นายสุชาติ กัมพลกัญจนา ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามดังนี !
• เหตุใดในวาระที# 5 มีกรรมการที#ต้องพ้ นจากตําแหน่งตามวาระ จํ านวน 3 ท่าน โดยคณะกรรมการ
เสนอให้ ที#ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการกลั
!
บเข้ าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ#ง จํานวน 2 ท่าน โดยเว้ น
ไว้ 1 ท่าน แต่ในเอกสารแนบหน้ าที#มีข้อมูลประวัติกรรมการในหนังสือเชิญประชุมมีรายชื#อทังหมด
!
4
ท่าน
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•

เหตุใดบัตรลงคะแนนของวาระนี ! จึงมีบตั รลงคะแนน 5.3, 5.4 และ 5.5 เพิ#มเข้ ามา ในเมื#อบริ ษัทมี
การเสนอบุคคลกลับเข้ ามาดํารงตําแหน่งกรรมการเพื#อให้ ที#ประชุมเลือก เพียง 2 ท่าน คือ ข้ อ 5.1 นาย
เดวิด เดสมอนด์ แทร์ เร้ นท์ และ 5.2 นายตรี ขวัญ บุนนาค

ผู้ดําเนินการประชุม ชี !แจงดังนี !
• ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี กรรมการที#อยู่ในตําแหน่งนานที#สดุ จะเป็ นกรรมการที#ต้องพ้ น
จากตําแหน่งตามวาระ ในการประชุมครัง! นี ! มีกรรมการที#ต้องพ้ นจากตําแหน่งตามวาระ จํานวน 3 ท่าน
แต่เนื#องจากมีกรรมการ 1 ท่าน ได้ ลาออกไปก่อนหน้ านี !แล้ ว ดังนัน! จึงเหลือกรรมการที#ต้องพ้ นจาก
ตําแหน่ง 2 ท่าน คือ นายเดวิด เดสมอนด์ แทร์ เ ร้ นท์ และนายตรี ขวัญ บุนนาค ในขณะเดียวกัน
คณะกรรมการบริ ษั ท เห็ น ว่า ควรมี ก รรมการเพิ# ม เติ ม อี ก 2 ท่า น เพื# อ ให้ เ กิ ด ความโปร่ ง ใสในการ
บริ หารงาน และเพื#อพิทกั ษ์ ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น แต่เนื#องจาก ณ เวลานัน! ไม่มีตําแหน่งว่าง ดังนัน!
คณะกรรมการจึงต้ องเสนอวาระการแต่งตังกรรมการเพิ
!
#มต่อที#ประชุมผู้ถือหุ้น เพื#อให้ ที#ประชุมเป็ นผู้
พิจารณาอนุมตั ิ โดยในเรื# องนี !จะเป็ นการพิจารณาในวาระที# 9. ซึ#งไม่เกี#ยวข้ องกับกรณีที#มีผ้ รู ับมอบ
ฉันทะของ Well Base Development Limited เสนอชื#อบุคคล 3 ท่านเพิ#มเติม เพื#อเข้ ารับการเลือกตัง!
เป็ นกรรมการในวาระนี !แต่อย่างใด
นายสุพจน์ เอือ& ชัยเลิศกุล อาสาพิทกั ษ์ สทิ ธิ จากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย แสดงความคิดเห็น ดังนี !
• ผู้ถือหุ้นมีสทิ ธิเลือกกรรมการในวาระนี ! จํานวน 1 หรื อ 2 ท่าน ก็ได้ โดยไม่จําเป็ นต้ องเลือกกรรมการถึง
3 ท่าน
• บัตรลงคะแนนของบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ได้ จดั ทําถูกต้ องแล้ ว เนื#องจาก
ข้ อบังคับของบริ ษัทกําหนดจํานวนกรรมการสูงสุดไว้ ในปั จจุบนั หากมีตําแหน่งกรรมการว่างอยู่เท่าใด
ในบัตรลงคะแนนก็ควรมีช่องเผื#อไว้ ให้ พอดีกบั จํานวนตําแหน่งกรรมการที#วา่ งอยู่ เพื#อใช้ สาํ หรับกรณีที#มี
การเสนอชื#อกรรมการเพิ#มเติม
• ขอให้ ชี !แจงเรื# องบัตรลงคะแนนว่าบัตรลงคะแนนใบใดเป็ นของบุคคลท่านใด โดยขอให้ ดําเนินการเสนอ
รายละเอียดบนจอภาพ เพื#อให้ เกิดความชัดเจนในการลงคะแนน
ผู้ดําเนินการประชุม ชี !แจงดังนี !
• บัตรลงคะแนนในวาระนี ! มีการทําบัตรลงคะแนนเผื#อไว้ อีก 3 บัตร คือ 5.3 5.4 และ 5.5 เนื#องจาก
ระบบการนับคะแนนของการประชุมในครัง! นี !ใช้ ระบบบาร์ โค้ ด ซึ#งหากไม่มีการทําบัตรลงคะแนนเผื#อไว้
และมีการเสนอชื#อกรรมการเพิ#มเติม จะก่อให้ เกิดอุปสรรคในการนับคะแนนอย่างมาก ดังนันการทํ
!
าบัตร
ลงคะแนนเผื#อไว้ อีก 3 บัตร จึงเป็ นไปเพื#อความสะดวกรวดเร็ วสําหรับการนับคะแนน
ที#ปรึกษากฎหมาย ชี !แจง ดังนี !
• ขอให้ ที#ประชุมรับทราบรายชื#อของบุคคลทัง! 5 ท่าน ในบัตรลงคะแนน ดังนี !
5.1. นายเดวิด เดสมอนด์ แทร์ เร้ นท์
5.2. นายตรี ขวัญ บุนนาค
5.3. นายสุรัตน์ จิรจรัสพร
5.4. นายประสงค์ ธชทรงธรรม
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5.5. นายระพีพฒ
ั น์ สวนศิลป์พงศ์

•

โดยบุคคลในบัตรลงคะแนน 5.1 และ 5.2 เป็ นบุคคลที#ได้ รับการเสนอชื#อโดยคณะกรรมการบริ ษัท และ
บุคคลในบัตรลงคะแนน 5.3, 5.4 และ 5.5 เป็ นบุคคลที#ได้ รับการเสนอชื#อโดยผู้ถือหุ้น
ขอให้ ฝ่ายเลขานุการดําเนินการจัดทํา รายชื# อของบุคคลที#ได้ รับการเสนอชื# อโดยผู้ถือหุ้น เพื#อนําขึน!
จอภาพ

นายสุริยนต์ จิตราภัณฑ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี !
• ขอให้ บริ ษัทแสดงข้ อมูลประวัติบคุ คลที#ได้ รับการเสนอชื#อทัง! 3 ท่าน บนจอภาพ เพื#อให้ ที#ประชุมได้ รับ
ทราบข้ อมูลอย่างชัดเจน เนื#องจากบุคคลทัง! 3 ท่านเป็ นบุคคลที#เพิ#งเสนอเข้ ามาใหม่ในวาระการประชุม
ทังนี
! !เพื#อความโปร่งใสของการเสนอชื#อบุคคลเพื#อให้ ที#ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังเป็
! นกรรมการ
ผู้ดําเนินการประชุม ชี !แจงดังนี !
• เนื#องจากบริ ษัทไม่ทราบมาก่อนว่าจะมีการเสนอชื#อบุคคลเพิ#มเติมเพื#อให้ ที#ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังเป็
! น
กรรมการ ดังนัน! บริ ษัทจึงไม่สามารถนําเสนอประวัติของทัง! 3 ท่าน แสดงต่อที#ประชุมในเวลานี !ได้
นายสุริยนต์ จิตราภัณฑ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี !
• ขอให้ บคุ คลที#ได้ รับการเสนอชื#อทัง! 3 ท่านแนะนําตัว เพื#อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ร้ ู จกั ก่อนที#จะตัดสินใจลงคะแนน
ได้ หรื อไม่
นายธีรศาสตร์ นิตย์ สุภาพ ผู้รับมอบฉันทะ Well Base Development Limited ชี !แจงดังนี !
• บุคคลที#ได้ รับการเสนอชื#อเป็ นกรรมการทัง! 3 ท่านไม่ได้ มาเข้ าร่ วมประชุมในวันนี ! จึงไม่สามารถแนะนํา
ตัวต่อที#ประชุมผู้ถือหุ้นได้
• ขอแจ้ งให้ ที#ประชุมรับทราบถึงประวัติของบุคคลทัง! 3 ท่านที# Well Base Development Limited เสนอ
ต่อที#ประชุมผู้ถือหุ้นเพื#อเลือกตังเป็
! นกรรมการอีกครัง! หนึง# ดังนี !
1. นายสุรัตน์ จิรจรัสพร
อายุ
43 ปี
การศึกษา ปริ ญญาโท การเงิน (Master of Science in Finance) – Temple University,
U.S.A.
ประวัติการทํางาน Global Fixed Income Specialist ของ Bloomberg L.P.
ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ ายบริ หารสินทรัพย์ของ บมจ. เอแคป แอ๊ ดไวเซอรี#
2. นายประสงค์ ธชทรงธรรม
อายุ
52 ปี
การศึกษา ปริ ญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทํางาน กรรมการ บริ ษัท พระนครยนตรการ จํากัด
กรรมการ บริ ษัท แปซิฟิค แอสเซ็ทส์ จํากัด (มหาชน)
3. นายระพีพัฒน์ สวนศิลป์พงศ์
อายุ
49 ปี
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ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี สาขาการเงิน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทํางาน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริ ษัท ฟิ ลเตอร์ วิชนั# จํากัด
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริ ษัท ไทย โรตารี# เอ็นจิเนียริ# ง จํากัด
(มหาชน)
การศึกษา

ที#ปรึกษากฎหมาย ชี !แจง ดังนี !
• ขอชี !แจงให้ ที#ประชุมทราบถึงรายชื#อของบุคคลทัง! 5 ท่าน ตามที#ปรากฎบนจอภาพ ดังนี !
- บัตรลงคะแนน 5.1 นายเดวิด เดสมอนด์ แทร์ เร้ นท์
- บัตรลงคะแนน 5.2 นายตรี ขวัญ บุนนาค
- บัตรลงคะแนน 5.3 นายสุรัตน์ จิรจรัสพร
- บัตรลงคะแนน 5.4 นายประสงค์ ธชทรงธรรม
- บัตรลงคะแนน 5.5 นายระพีพฒ
ั น์ สวนศิลป์พงศ์
•

ขอให้ ผ้ ูถือหุ้นแสดงเจตนาเลือกตังบุ
! คคลไม่เกิน 3 ท่านเป็ นกรรมการในบัตรลงคะแนน โดยจะแสดง
เจตนาเลือก 1 ท่าน 2 ท่าน หรื อ 3 ท่านก็ได้ และส่งบัตรลงคะแนนให้ กบั เจ้ าหน้ าที#

นางสุดา รุ่ งฟ้าแสงอรุ ณ ผู้ถือหุ้น สอบถาม ดังนี !
• บริ ษัทได้ ประกาศใน website ของบริ ษัท เรื# องให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถเสนอชื#อบุคคลเพื#อเข้ ารับการคัดเลือก
เป็ นกรรมการบริ ษัทหรื อไม่ เหตุใดผู้ถือหุ้นจึงได้ มาเสนอเรื# องดังกล่าวในเวลานี !
ผู้ดําเนินการประชุม ชี !แจง ดังนี !
• บริ ษัทได้ เผยแพร่ประกาศในเรื# องดังกล่าว ใน website ของบริ ษัทแล้ ว แต่ไม่มีผ้ เู สนอเข้ ามาแต่ประการ
ใด ดังที#ได้ เรี ยนให้ ที#ประชุมทราบในตอนต้ นของการประชุมแล้ ว
นายสุริยนต์ จิตราภัณฑ์ ผู้ถือหุ้น สอบถาม และแสดงความคิดเห็นดังนี !
• ในการเสนอชื#อบุคคลเพิ#มเติมเพื#อให้ ที#ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังเป็
! นกรรมการ โดยหลักการควรมีการแจ้ ง
ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบล่วงหน้ า
• เหตุใดคุณชาญ บูลกุล ซึ#งเป็ นกรรมการที#เป็ นตัวแทนของ Well Base Development Limited เช่นกัน
จึงไม่ดําเนินการตกลงกับคณะกรรมการก่อน และเสนอเรื# องนี !มาล่วงหน้ า
นายชาญ บูลกุล กรรมการบริ ษัท ชี !แจงดังนี !
• ตนไม่ได้ ทําหน้ าที#เป็ นผู้แทนของ Well Base Development Limited และไม่ได้ ร้ ู จกั กับผู้รับมอบฉันทะ
ของ Well Base Development Limited ที#มาเข้ าร่วมประชุมในวันนี !
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นายสุพจน์ เอือ& ชัยเลิศกุล อาสาพิทกั ษ์ สทิ ธิ จากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย แสดงความคิดเห็น ดังนี !
• ขอเสนอให้ ประกาศขอตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อยในที#ประชุมนี ! อาสาทําหน้ าที#ในการนับคะแนนเสียงใน
วาระนี ! เพื#อให้ เกิดความโปร่งใส
ผู้ดําเนินการประชุมจึงได้ ประกาศขอตัวแทนของที#ประชุม เพื#ออาสาทําหน้ าที#ตรวจนับคะแนนเสียงในวาระนี !
แต่ไม่มีผ้ ใู ดอาสาทําหน้ าที#ดงั กล่าว
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม หรื อแสดงความคิดเห็นเพิ#มเติม ผู้ดําเนินการประชุมจึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงมติในวาระนี !
มติ ที#ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติเลือกตังกรรมการเป็
!
นรายบุคคล โดยผู้ที#ได้ รับการเลือกตังเป็
! นกรรมการใหม่
แทนกรรมการทีต# ้ องพ้ นจากตําแหน่งตามวาระ จํานวน 3 ท่าน มีดงั นี !
1) เลือกตัง! นายสุรัตน์ จิรจรั สพร เป็ นกรรมการและกรรมการอิสระของบริ ษัท ด้ วยคะแนนเสียงข้ าง
มากของผู้ถือหุ้นที#มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี !
รวมจํานวนผู้ออกเสียง (106 ราย)
เห็นด้ วย
จํานวน
ไม่เห็นด้ วย
จํานวน
งดออกเสียง
จํานวน
ไม่สง่ บัตรลงคะแนน จํานวน

559,404,828
545,773,980
15,400
114,100
13,501,348

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

100
99.9971
0.0028

2) เลือกตัง! นายประสงค์ ธชทรงธรรม เป็ นกรรมการและกรรมการอิสระของบริ ษัท ด้ วยคะแนนเสียง
ข้ างมากของผู้ถือหุ้นที#มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี !
รวมจํานวนผู้ออกเสียง (106 ราย)
เห็นด้ วย
จํานวน
ไม่เห็นด้ วย
จํานวน
งดออกเสียง
จํานวน
ไม่สง่ บัตรลงคะแนน จํานวน

559,404,828
544,891,320
510,200
114,100
13,889,208

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

100
99.9064
0.0935

3) เลือกตัง! นายระพีพัฒน์ สวนศิลป์พงศ์ เป็ นกรรมการและกรรมการอิสระของบริ ษัท ด้ วยคะแนน
เสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที#มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี !
รวมจํานวนผู้ออกเสียง (106 ราย)
เห็นด้ วย
จํานวน
ไม่เห็นด้ วย
จํานวน
งดออกเสียง
จํานวน
ไม่สง่ บัตรลงคะแนน จํานวน

559,404,828
544,958,320
550,200
9,100
13,887,208

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

100
99.8991
0.1008
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พิจารณาและอนุมตั ิการจ่ ายค่ าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ประจําปี 2555

ผู้ดําเนินการประชุมได้ แจ้ งต่อที#ประชุมว่าเพื#อให้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ รับผลตอบแทนที#เหมาะสม รวมทัง!
เป็ นการส่งเสริ มการปฏิบตั ิหน้ าที#ของคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้ พิจารณาการจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการ โดยศึกษาจากรายงานการสํารวจค่าตอบแทนกรรมการ ของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัท
ไทย รวมทังความเหมาะสมประการต่
!
างๆ เทียบเคียงกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน คณะกรรมการบริ ษัทมีความ
เห็นชอบตามคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ในการเสนอที#ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมตั ิการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ
บริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประจําปี 2555 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000
บาท (ห้ าล้ านบาท) ซึง# ประกอบด้ วย ค่าเบี !ยประชุม และค่าตอบแทนกรรมการรายปี ซึ#งวงเงินนี !เท่ากับวงเงินที#เสนอและ
ได้ รับการอนุมตั ิในปี 2554
ทังนี
! ! ในปี 2554 ที#ผ่านมา ที#ประชุมได้ อนุมตั ิค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัท ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000
บาท (ห้ าล้ านบาท) เช่นกัน โดยเป็ นค่าเบี !ยประชุมให้ แก่ คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน ในอัตรา 30,000 บาท (สามหมื#นบาท) สําหรับประธานที#ดําเนินการประชุม และ 20,000 บาท (สองหมื#นบาท)
สําหรั บกรรมการ ต่อการเข้ าประชุม 1 ครัง! รวมทัง! อนุมตั ิค่าตอบแทนรายปี ซึ#งขึน! อยู่กับผลประกอบการของบริ ษัท ทัง! นี !
บริ ษัทได้ มีการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการรวมเป็ นเงินทังสิ
! !น 1,470,000 บาท (หนึ#งล้ านสี#แสนเจ็ดหมื#นบาท) โดยไม่มีการ
จ่ายค่าตอบแทนรายปี ให้ แก่คณะกรรมการแต่อย่างใด รายละเอียดค่าตอบแทนที#กรรมการแต่ละท่านได้ รับ ปรากฎอยู่ใน
รายงานประจําปี 2554 หน้ า 56 ซึง# ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุม
ไม่มี ผ้ ูถือ หุ้นสอบถาม หรื อ แสดงความคิ ดเห็ นเพิ# มเติ มในวาระนี ! ผู้ดํา เนิน การประชุมจึ งเสนอให้ ที#ป ระชุม
พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัท ประจําปี 2555
มติ ที#ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัท ประจําปี 2555 ตาม
รายละเอียดดังกล่าวข้ างต้ น ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทังหมดของผู
!
้ ถือหุ้นซึ#งมาประชุม
ดังนี !
รวมจํานวนผู้ออกเสียง (111 ราย)
559,417,834 เสียง
เห็นด้ วย
จํานวน
559,411,034 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
99.9987
ไม่เห็นด้ วย
จํานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0
งดออกเสียง
จํานวน
6,800 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0012
วาระที* 7

พิจารณาแต่ งตัง& ผู้สอบบัญชีของบริษัทและกําหนดค่ าตอบแทนประจําปี 2555

ผู้ดําเนินการประชุมแจ้ งต่อที#ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ ดําเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจําปี
2555 และได้ เสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา เพื#อเสนอให้ ที#ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตังผู
! ้ สอบบัญชีจาก บริ ษัท
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ประจําปี 2555 เนื#องจากบริ ษัท เคพีเอ็มจี
ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ตังแต่
! ปี 2549 ทําให้ มีความรู้ และความ
เข้ าใจในด้ านต่างๆ เกี#ยวกับบริ ษัทเป็ นอย่างดี รวมทังมี
! ความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริ ษัท ไม่มีความสัมพันธ์ หรื อส่วนได้ เสียกับบริ ษัท บริ ษัทย่อย ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นอกจากนี !ยังเป็ นบริ ษัท
ที#ได้ รับการยอมรับทัง! ในประเทศอย่างกว้ างขวาง และมีทีมงานที#มีมาตรฐานและมีประสบการณ์ ในการตรวจสอบงบ
การเงินของบริ ษัทเป็ นอย่างดี คณะกรรมการบริ ษัท จึงเห็นชอบตามข้ อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการให้
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เอกสารแนบ1
บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย สําหรับรอบปี บัญชีสิ !นสุด ณ วันที# 31
ธันวาคม 2555
ผู้ดําเนินการประชุมจึงขอเสนอให้ ที#ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิการแต่งตังนายนิ
!
รันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต เลขที# 2316 และ/หรื อ นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที# 2826 และ/หรื อ นางสาว
นิตยา เชษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที# 4439 และ/หรื อ นางสาวอรวรรณ ศิริรัตนวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที# 3757 ในนาม บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ประจํ าปี 2555 และอนุมัติ
ค่าตอบแทนประจําปี 2555 เป็ นจํานวนเงิน 900,000 บาท (เก้ าแสนบาทถ้ วน) ซึง# ลดลงจากปี ที#ผา่ นมาในอัตราร้ อยละ 10
นายสุริยนต์ จิตราภัณฑ์ ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็น ดังนี !
• ขอบคุณคณะกรรมการบริ ษัทที#ได้ ตอ่ รองอัตราค่าสอบบัญชี ทําให้ ได้ รับในอัตราที#ลดลงจากปี ที#ผ่านมา
แต่มีความเห็นว่าบริ ษัทควรจะต่อรองให้ ได้ อตั ราค่าตอบแทนในอัตราที#ตํ#ากว่านี !
• เสนอแนะให้ บริ ษัทพิจารณาบริ ษัทผู้สอบบัญชีซึ#งมีชื#อเสียงในระดับเดียวกับ บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบัญชี จํากัด เพื#อจะได้ มีการแข่งขันในเรื# องราคาค่าสอบบัญชี
• เหตุใดบริ ษัทจึงไม่มีการเปลีย# นแปลงผู้สอบบัญชี
ผู้ดําเนินการประชุม ชี !แจงดังนี !
• เนื#องจาก บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ทําหน้ าที#เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทและบริ ษัท
ตังแต่
! ปี 2549 ทําให้ มีความเข้ าใจในโครงสร้ างและธุรกรรมของบริ ษัท ซึ#งค่อนข้ างซับซ้ อนและยุ่งยาก
เป็ นอย่างดี ประกอบกับในปี ที#ผ่านมา มีการเปลี#ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีใหม่ บริ ษัทจึงมีความ
จําเป็ นต้ องใช้ บริ ษัทผู้สอบบัญชีที#มีความรู้ ความสามารถและเข้ าใจในธุรกิจของบริ ษัทเป็ นอย่างดี เพื#อ
สามารถนําพาให้ บริ ษัทผ่านช่วงเวลาที#ต้องมีการเปลี#ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีไปได้ ด้วยดี ดังนัน!
บริ ษัทจึงยังคงใช้ บริ การของ บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํ ากัด อย่างไรก็ ดี บริ ษัทขอรั บ
ข้ อเสนอแนะของคุณสุริยนต์ และจะพิจารณาอีกครัง! สําหรับในปี หน้ า โดยบริ ษัทจะคัดเลือกบริ ษัท
ผู้สอบบัญชีที#มีสถานภาพ มีบรรทัดฐาน และได้ มาตรฐาน เช่นเดียวกับ บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบ
บัญชี จํากัด และเปรี ยบเทียบอัตราค่าสอบบัญชี เพื#อคัดเลือกในปี หน้ าต่อไป
นายเดวิด เดสมอนด์ แทร์ เร้ นท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี !แจงดังนี !
• ปั จจุบันบริ ษัทได้ จ่ายค่าสอบบัญชี ในอัตราที#ตํ#ากว่าที#ได้ เคยจ่ายในอดีต 3 ปี ที#แล้ วมา ดังนัน! จึงมี
ความเห็นว่าค่าสอบบัญชีที#บริ ษัทจ่ายในขณะนี ! ยังอยูใ่ นระดับที#คงที# และเป็ นอัตราที#นา่ พอใจ
นางสุดา รุ่ งฟ้าแสงอรุ ณ ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นดังนี !
• เนื#องจากตนเองเคยทํางานด้ านบัญชีมาก่อน และมีความคุ้นเคยกับบริ ษัทผู้สอบบัญชี จึงมีความเข้ าใจ
เป็ นอย่างดีวา่ การเปลีย# นผู้สอบบัญชีในแต่ละครัง! นันเป็
! นเรื# องที#ยงุ่ ยากมาก อย่างไรก็ดี ได้ เสนอแนะให้
บริ ษัทคัดเลือกบริ ษัทสอบบัญชีที#มีประสบการณ์ ในการสอบบัญชีของบริ ษัทอสังหาริ มทรัพย์ และให้
เสนอราคาเปรี ยบเทียบกัน เพื#อให้ ได้ บริ ษัทสอบบัญชีที#มีความเหมาะสมกับบริ ษัท
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม หรื อแสดงความคิดเห็นเพิ#มเติมในวาระนี ! ผู้ดําเนินการประชุมจึงเสนอให้ ที#ประชุมพิจารณา
อนุมตั ิแต่งตังผู
! ้ สอบบัญชีของบริ ษัทและกําหนดค่าตอบแทนประจําปี 2555
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เอกสารแนบ1
มติ ที# ป ระชุม พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ ด้ ว ยคะแนนเสี ย งข้ า งมากของผู้ถื อ หุ้น ที# ม าประชุม และออกเสีย ง
ลงคะแนน อนุมตั ิการแต่งตังนายนิ
!
รันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที# 2316 และ/หรื อ นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที# 2826 และ/หรื อ นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที# 4439 และ/หรื อ
นางสาวอรวรรณ ศิริรัตนวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที# 3757 ในนามบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ น
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทประจําปี 2555 และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็ นจํานวน 900,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้ จ่าย
อื#นๆ ที#เกี#ยวข้ อง) โดยมีคะแนนเสียงดังนี !
รวมจํานวนผู้ออกเสียง (112 ราย)
559,422,834 เสียง
เห็นด้ วย
จํานวน
559,410,634 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
100
ไม่เห็นด้ วย
จํานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0
งดออกเสียง
จํานวน
12,200 เสียง
วาระที* 8

พิจารณาและอนุมตั ิการแก้ ไขข้ อบังคับของบริษัท ข้ อ 9.

ผู้ดําเนินการประชุมแจ้ งต่อที#ประชุมว่า เนื#องจากตามข้ อเท็จจริ ง บริ ษัทได้ มอบหมายให้ บริ ษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ทําหน้ าที#ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริ ษัท แต่ในข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 9.
เขียนเป็ น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็ นนายทะเบียนหุ้นของบริ ษัท ดังนัน! จึงขอเสนอที#ประชุมอนุมตั ิการแก้ ไข
ข้ อบังคับ ข้ อ 9. เพื#อให้ ถกู ต้ องและสอดคล้ องกับข้ อเท็จจริ ง ดังนี !
ข้ อความเดิม ข้ อบังคับ ข้ อ 9.

การโอนหุ้นของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
บริ ษัทมอบหมายให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็ นนายทะเบียนหุ้น

แก้ ไขใหม่เป็ น ข้ อบังคับ ข้ อ 9. การโอนหลักทรั พย์ ของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์ บริ ษัทมอบหมายให้ บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
เป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์
ไม่มีผ้ ูถือหุ้นสอบถาม หรื อแสดงความคิดเห็นเพิ#มเติมในวาระนี ! ผู้ดําเนินการประชุมจึงเสนอให้ ที#ประชุม
พิจารณาอนุมตั ิแก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 9. และเนื#องจากเป็ นการขอแก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัท ดังนัน! มติในวาระนี !
ต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี# (3/4) ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
!
้ ถือหุ้นที#มาประชุมและมีสทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนน
มติ ที#ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว และมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี# (3/4) ของจํานวนเสียงทัง! หมด
ของผู้ถือหุ้นที#มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนอนุมตั ิให้ แก้ ไขข้ อบังคับของบริษัท ข้ อ 9. โดยมีรายละเอียดตามที#
ผู้ดําเนินการประชุมเสนอทุกประการ ทังนี
! ! รายละเอียดของคะแนนเสียง เป็ นดังนี !
รวมจํานวนผู้ออกเสียง (112 ราย)
559,422,834 เสียง
เห็นด้ วย
จํานวน
559,322,834 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
99.9821
ไม่เห็นด้ วย
จํานวน
100,000 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0178
งดออกเสียง
จํานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0
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วาระที* 9

พิจารณาและอนุมตั ิการเลือกตัง& กรรมการเพิ*ม 2 ท่ าน

ผู้ดําเนินการประชุมแถลงต่อที#ประชุมว่า ปั จจุบนั กรรมการของบริ ษัทมีจํานวนรวม 7 ท่าน ซึ#งแต่ละท่านมี
ความรู้ ความเชี#ยวชาญ และประสบการณ์ ในด้ านต่างๆ อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริ ษัทมีความเห็นว่า บริ ษัทควรมี
กรรมการอิสระเพิ#มเติม ทังนี
! ! เพื#อพิทกั ษ์ ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น รวมทังเพื
! #อให้ เกิดความโปร่ งใสในการบริ หาร และ
ดําเนินกิจการ คณะกรรมการจึงได้ พิจารณาและเห็นสมควรเสนอ นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ และ นายทอดด์ มาร์ แชลล์
สกินเนอร์ (Mr. Todd Marshall Skinner) ให้ ที#ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและเลือกตังเป็
! นกรรมการอิสระเพิ#มเติม เนื#องจาก
นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ทางด้ านบัญชีและการสอบบัญชี การตรวจสอบภายใน และ
มาตรฐานการบัญชี เป็ นอย่างดี และนายทอดด์ มาร์ แชลล์ สกิ นเนอร์ มีความรู้ และความเชี# ยวชาญในด้ านการเงิ น
รวมทังมี
! ประสบการณ์การทํางานในระดับสากลเป็ นอย่างดี ประวัติโดยย่อของนางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ และ นายทอดด์
มาร์ แชลล์ สกินเนอร์ ปรากฎอยูใ่ นหน้ า 24 ถึง 27 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครัง! นี ! ผู้ดําเนินการประชุมได้ ขอให้ ผ้ ู
ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเป็ นรายบุคคล
ไม่มีผ้ ูถือหุ้นสอบถาม หรื อแสดงความคิดเห็นเพิ#มเติมในวาระนี ! ผู้ดําเนินการประชุมจึงเสนอให้ ที#ประชุม
พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังกรรมการบริ
!
ษัทเพิ#ม 2 ท่าน
มติ ที#ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติไม่อนุมตั ิการแต่งตังกรรมการบริ
!
ษัทเพิ#ม 2 ท่าน ตามที#คณะกรรมการ
เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที#มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี !
1) นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์
รวมจํานวนผู้ออกเสียง (113 ราย)
เห็นด้ วย
จํานวน
ไม่เห็นด้ วย
จํานวน
งดออกเสียง
จํานวน

559,447,834
17,076,714
542,213,020
158,100

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

3.0532
96.9467

2) นายทอดด์ มาร์ แชลล์ สกินเนอร์ (Mr. Todd Marshall Skinner)
รวมจํานวนผู้ออกเสียง (113 ราย)
เห็นด้ วย
จํานวน
ไม่เห็นด้ วย
จํานวน
งดออกเสียง
จํานวน

559,447,834
17,076,714
542,213,020
158,100

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

3.0532
96.9467

วาระที* 10 พิจารณาเรื*องอื*น ๆ
ผู้ดําเนินการประชุมได้ ถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีคาํ ถามที#จะถามคณะกรรมการอีกหรื อไม่
นายสุพจน์ เอือ& ชัยเลิศกุล อาสาพิทกั ษ์ สทิ ธิ จากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย สอบถามดังนี !
• ปั จจุบนั ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทตามรายงานประจําปี ของบริ ษัทหน้ า 36 มีการเปลี#ยนแปลงหรื อไม่
เนื#องจากข้ อมูลในรายงานประจําปี เป็ นข้ อมูล ณ วันที# 31 มกราคม 2555
ผู้ดําเนินการประชุม ชี !แจงดังนี !
• ณ วันที# 30 มีนาคม 2555 ซึง# เป็ นวันปิ ดสมุดทะเบียนครัง! ล่าสุดของบริ ษัท บริ ษัทมีการเปลีย# นแปลงผู้ถือ
หุ้นใหญ่ กล่าวคือ กลุม่ ตระกูลมหากิจศิริ ได้ ขายหุ้นสามัญของบริ ษัทจํานวน 281,316,464 หุ้น หรื อคิด
เป็ นร้ อยละ 24.80 ให้ กบั Rock Key International Limited ทําให้ รายชื#อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท
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เป็ นดังนี !
1) กลุม่ Well Base Development Limited ถือหุ้นร้ อยละ 24.89
2) Rock Key International Limited
ถือหุ้นร้ อยละ 24.80
3) Golden Source Global Limited
ถือหุ้นร้ อยละ 23.26
4) บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด
ถือหุ้นร้ อยละ
4.97
ต่อจากนัน! จะเป็ นการถือหุ้นของบุคคลธรรมดา ซึง# ถืออยูป่ ระมาณร้ อยละ 2 ถึง ร้ อยละ 3
นายพงษ์ ธวัช ชีรณวาณิช ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี !
• ขอทราบว่าในอนาคตบริ ษัทจะเน้ นรายรับในทางใด ธุรกิจสํานักงานให้ เช่า หรื อพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
หรื อบ้ านจัดสรร
• ขอทราบค่าใช้ จ่ายในการบริ หารของโครงการ สาทรสแควร์
• ขอทราบเรื# องแผนการพัฒนาที#ดินของบริ ษัทที#จงั หวัดเชียงราย และที#ดินบริ เวณถนนรามคําแหง
• ขอทราบจํานวนเงินลงทุนของโครงการ สาทรสแควร์
ผู้ดําเนินการประชุม ชี !แจงดังนี !
• บริ ษัทยังคงทิศทางเดิมในการบริ หารกิจการ คือพัฒนาทังโครงการอาคารสู
!
ง และโครงการบ้ านจัดสรร
ในปั จจุบนั บริ ษัทมีรายได้ จากโครงการบ้ านจัดสรร คิดเป็ นประมาณร้ อยละ 50 ของรายได้ ทงหมด
ั!
และ
มีรายได้ จากธุรกิจการเช่าและบริ การของโครงการอาคารสูง คิดเป็ นประมาณร้ อยละ 40 ของรายได้
ทังหมด
!
และในอนาคต เมื#อโครงการ สาทรสแควร์ เสร็ จสมบูรณ์ บริ ษัทจะมีรายได้ จากโครงการนี !
ประมาณ 500 ล้ านบาท ซึ#งจะทําให้ สดั ส่วนมีการปรั บเปลี#ยนไป โดยจะทําให้ บริ ษัทมีรายได้ จาก
โครงการอาคารสูงมากขึ !น แต่ในขณะเดียวกัน บริ ษัทมีแผนการพัฒนาโครงการในอนาคตอีก ซึ#งใน
ที#สดุ สัดส่วนรายได้ จากโครงการอาคารสูงและโครงการบ้ านจัดสรรก็จะอยูใ่ นสัดส่วนใกล้ เคียงกัน
•

ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารโครงการ สาทรสแควร์ อยูท่ ี#ประมาณ 180 – 190 ล้ านต่อปี

•

บริ ษัทมีนโยบายมุ่งเน้ นที#จะพัฒนาที#ดินในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลเป็ นหลัก ส่วนที#ดิน
บริ เวณถนนรามคําแหง ประมาณ 31 ไร่ เนื#องจากเป็ นที#ดินที#มีศกั ยภาพ และในอนาคตก็จะมีรถไฟฟ้ า
สายสีส้ม ณ บริ เวณดังกล่าว บริ ษัทจึงอยูใ่ นระหว่างการศึกษาแนวทางในการพัฒนา เพื#อให้ มีโครงการ
ที#เหมาะสมกับสภาพตลาดและสภาพแวดล้ อมสําหรับประชาชนในบริ เวณแถบนัน! และในปั จจุบัน
บริ ษัทได้ ให้ บริ ษัท โอสถสภา จํากัด เช่าพื !นที#เพื#อเป็ นคลังสินค้ า
อย่างไรก็ดี จากการที#ที#ดินของบริ ษัทที#จงั หวัดเชียงราย ส่วนใหญ่เป็ นที#ดินที#อยู่กระจัดกระจาย ไม่ได้
เป็ นที#ผืนใหญ่ติดกัน บริ ษัทจึงยังไม่มีโครงการที#จะพัฒนาที#ดินดังกล่าวในเวลานี !

•

จํานวนเงินลงทุนของโครงการ สาทรสแควร์ เป็ นเงินจํานวนทังสิ
! !น 4,400 ล้ านบาท ก่อนหน้ านี ! บริ ษัท
คาดว่าจะต้ องใช้ เงินลงทุนรวมประมาณ 4,600 ล้ านบาท และภายหลังจากการบริ หารจัดการที#ดี
สามารถทําให้ ต้นทุนลดลงไปได้ 200 ล้ านบาท

นายสุชาติ กัมพลกัญจนา สอบถามว่า สรุปแล้ วขณะนี !บริ ษัทมีกรรมการจํานวนเท่าใด
ผู้ดําเนินการประชุม ชี !แจงดังนี !
• คณะกรรมการบริ ษัท ณ วันที# 27 เมษายน 2555 มีจํานวนรวม 8 ท่าน
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นายสุริยนต์ จิตราภัณฑ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี !
• ขอทราบความคืบหน้ าของการก่อสร้ างโครงการ พระราม 4 (ไผ่สิงโต) และเนื#องจากโครงการนี !อยู่ติด
กับสถานีรถไฟฟ้ าใต้ ดิน จึงขอทราบว่าจะมีการทําทางเชื#อมระหว่างอาคารกับสถานีรถไฟฟ้ าใต้ ดิน
หรื อไม่
ผู้ดําเนินการประชุม ชี !แจงดังนี !
• ปั จจุบันงานก่อสร้ างฐานรากเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว ขณะนีก! ารดําเนินงานอยู่ในขัน! ตอนการคัดเลือ ก
ผู้รับเหมา ในส่วนการทําทางเชื#อมระหว่างอาคารกับสถานีรถไฟฟ้ าใต้ ดินนัน! ณ ขณะนี !ยังไม่มีการ
ทําทางเชื#อม บริ ษัทจะพิจารณาอีกครัง! เมื#อการก่อสร้ างดําเนินไปอีกระยะหนึง#
ที#ประชุมไม่มีเรื# องอื#นใดซักถามเพิ#มเติม ประธานฯ จึงได้ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที#ได้ สละเวลามาร่ วมประชุม
และอนุมตั ิข้อเสนอของคณะกรรมการในเรื# องต่างๆ ด้ วยดี และกล่าวปิ ดประชุม
ปิ ดประชุม เวลา 11.35 น.

(นายทัศพร คุปตารักษ์ )
กรรมการและผู้อํานวยการฝ่ ายการเงินกลุม่
ผู้ดําเนินการประชุม
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ข้ อมูลเบือ& งต้ นของกรรมการที*ครบกําหนดตามวาระซึ*งได้ รับการเสนอชื*อกลับเข้ าดํารงตําแหน่ ง
นายวันชัย ศารทูลทัต
ประเภทกรรมการ :
กรรมการที#ไม่ได้ เป็ นผู้บริ หาร
ตําแหน่ งปั จจุบนั :
ประธานกรรมการ
อายุ :
66 ปี
คุณวุฒกิ ารศึกษาสูงสุด
 รัฐศาสตร์ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
 นิติศาสตร์ บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - ไม่มี การถือหุ้นในบริษัทฯ
 - ไม่มี จํานวนปี ที*เป็ นกรรมการ
 3 เดือน
ตําแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื*น
 - ไม่มี ตําแหน่ งในกิจการอื*นที*ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
 กรรมการ
บริ ษัท ทีซีซี แลนด์ โลจิสติกส์ จํากัด
 ประธานกรรมการ บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จํากัด
 ประธานกรรมการ บริ ษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้ นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
 ประธานกรรมการ บริ ษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จํากัด
 ประธานกรรมการ บริ ษัท เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์ เนชัน# แนล จํากัด
 ประธานกรรมการ บริ ษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชนั# ออกาไนเซอร์ จํากัด
 กรรมการ
บริ ษัท ทีซีซี เทรด แอนด์ คอนเวนชัน# เซ็นเตอร์ จํากัด
 กรรมการ
บริ ษัท ทีซีซี เอ็กซิบิชนั# แอนด์ คอนเวนชัน# เซ็นเตอร์ จํากัด
 กรรมการ
บริ ษัท ทีซีซี เอ็นจิเนียริ#ง เซอร์ วิส จํากัด
 กรรมการ
บริ ษัท ทีซีซีแอล 1 จํากัด
 กรรมการ
บริ ษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบชิ นั# ส์ เอเชีย-แปซิฟิก จํากัด
ตําแหน่ งในกิจการที*แข่ งขันเกี*ยวเนื*องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที*อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
 - ไม่มี ประสบการณ์
 ปลัดกระทรวงคมนาคม
 ประธานคณะกรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
 กรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย
ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที*ผ่านมา
 - ไม่มี 30
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ข้ อมูลเบือ& งต้ นของกรรมการที*ครบกําหนดตามวาระซึ*งได้ รับการเสนอชื*อกลับเข้ าดํารงตําแหน่ ง
นายสิทธิชัย ชัยเกรี ยงไกร
ประเภทกรรมการ :
กรรมการผู้มีอาํ นาจลงนาม
ตําแหน่ งปั จจุบนั :
กรรมการ / กรรมการบริ หาร
อายุ :
59 ปี
คุณวุฒกิ ารศึกษาสูงสุด
 Mini MBA สาขา Leadership Management มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 Directors Certification Program (DCP 26/2546)
 DCP Refresher Course (2/2548)
การถือหุ้นในบริษัทฯ
 - ไม่มี จํานวนปี ที*เป็ นกรรมการ
 3 เดือน
ตําแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื*น
 กรรมการ / กรรมการบริ หาร
บริ ษัท ยูนิเวนเจอร์ จํากัด (มหาชน)
 กรรมการ / กรรมการบริ หาร
บริ ษัท อาหารสยาม จํากัด (มหาชน)
 กรรมการ / กรรมการบริ หาร
บริ ษัท เบอร์ ลี# ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน)
 กรรมการ / รองประธานกรรมการบริ หาร
บริ ษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
 กรรมการ / รองประธานกรรมการบริ หาร คนที# 2
บริ ษัท เสริ มสุข จํากัด (มหาชน)
ตําแหน่ งในกิจการอื*นที*ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
 กรรมการ / กรรมการรองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ /
กรรมการผู้มีอาํ นาจลงนาม
บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
 กรรมการ / รองกรรมการผู้จดั การ
บริ ษัท เบียร์ ทิพย์ บริ วเวอรี# (1991) จํากัด
 กรรมการ
บริ ษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ ด อินดัสเตรี ยล เอสเตท (ระยอง) จํากัด
ตําแหน่ งในกิจการที*แข่ งขันเกี*ยวเนื*องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที*อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
 - ไม่มี ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที*ผ่านมา
 - ไม่มี -
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ข้ อมูลเบือ& งต้ นของบุคคลที*ได้ รับการเสนอชื*อแทนกรรมการที*หมดวาระ
นายโชติพัฒน์ พีชานนท์
ประเภทกรรมการ :
กรรมการ
อายุ :
49 ปี
คุณวุฒกิ ารศึกษาสูงสุด
 ปริ ญญาโทบริ หารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยมิสซูรี สหรัฐอเมริ กา
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 Directors Certification Program (DCP 155/2555)
การถือหุ้นในบริษัทฯ
 - ไม่มี ตําแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื*น
 ประธานคณะกรรมการบริ หาร บริ ษัท อาคเนย์ประกันภัย จํากัด (มหาชน)
 ประธานคณะกรรมการบริ หาร บริ ษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
 กรรมการ / รองประธานกรรมการบริ หาร คนที# 2 บริ ษัท เสริ มสุข จํากัด (มหาชน)
ตําแหน่ งในกิจการอื*นที*ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
 ที#ปรึกษา
บริ ษัท ทีซีซี โฮลดิ !ง จํากัด
 กรรมการผู้จดั การใหญ่
บริ ษัท เครื ออาคเนย์ จํากัด
 กรรมการ
บริ ษัท ทีซีซี เทคโนโลยี จํากัด
ตําแหน่ งในกิจการที*แข่ งขันเกี*ยวเนื*องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที*อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
 - ไม่มี ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที*ผ่านมา
 - ไม่มี -
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ข้ อมูลเบือ& งต้ นของบุคคลที*ได้ รับการเสนอชื*อให้ ได้ รับการเลือกตัง& เป็ นกรรมการเพิ*มเติมในบริษัท
นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
ประเภทกรรมการ :
กรรมการ
อายุ :
38 ปี
คุณวุฒกิ ารศึกษาสูงสุด
 ปริ ญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 Directors Accreditation Program (DAP10/2547)
การถือหุ้นในบริษัทฯ
 -ไม่มีตําแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื*น
 รองประธานกรรมการ
บริ ษัท ยูนิเวนเจอร์ จํากัด (มหาชน)
 รองประธานกรรมการ
บริ ษัท อาหารสยาม จํากัด (มหาชน)
 รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริ หาร บริ ษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
 กรรมการ
บริ ษัท เบอร์ ลี# ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน)
ตําแหน่ งในกิจการอื*นที*ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
 กรรมการ / กรรมการผู้อํานวยการใหญ่
บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
 กรรมการ/ รองประธานกรรมการบริ หาร
บริ ษัท เบียร์ ไทย (1991) จํากัด (มหาชน)
 กรรมการ
บริ ษัท อเดลฟอส จํากัด
ตําแหน่ งในกิจการที*แข่ งขันเกี*ยวเนื*องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที*อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
 - ไม่มี ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที*ผ่านมา
 - ไม่มี -
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ข้ อมูลเบือ& งต้ นของกรรมการที*ขอให้ ท* ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาให้ สัตยาบันการแต่ งตัง& เป็ น
กรรมการเข้ าใหม่ ทดแทนกรรมการเดิม
นายปณต สิริวัฒนภักดี
ประเภทกรรมการ :
กรรมการผู้มีอาํ นาจลงนาม
ตําแหน่ งปั จจุบนั :
กรรมการ / กรรมการบริ หาร
อายุ :
35 ปี
คุณวุฒกิ ารศึกษาสูงสุด
 ปริ ญญาโท ระบบสารสนเทศเพื#อการจัดการ มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ และ
หลักสูตรวิศวกรรม อุตสาหกรรม และเศรษฐศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัยแมสซาชูเสทส์ ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 Directors Certification Program (DCP 46/2547)
 Finance for Non-Finance Director (FND 10/2547)
การถือหุ้นในบริษัทฯ
 - ไม่มี จํานวนปี ที*เป็ นกรรมการ
 3 เดือน
ตําแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื*น
 กรรมการ / กรรมการบริ หาร บริ ษัท ยูนิเวนเจอร์ จํากัด (มหาชน)
 กรรมการ / กรรมการบริ หาร บริ ษัท เบอร์ ลี# ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน)
 กรรมการ บริ ษัท อาหารสยาม จํากัด (มหาชน)
 กรรมการ บริ ษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
ตําแหน่ งในกิจการอื*นที*ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
 กรรมการ / กรรมการบริ หาร
บริ ษัท เบียร์ ทิพย์ บริ เวอรี# (1991) จํากัด
 กรรมการ / รองกรรมการผู้จดั การ บริ ษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จํากัด
 กรรมการ บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
 กรรมการ บริ ษัท ที.ซี.ซี. แลนด์ เลเซอร์ (ชื#อปั จจุบนั -ทีซีซี โฮเทลส์กรุ๊ป) จํากัด
 กรรมการ บริ ษัท อเดลฟอส จํากัด
 กรรมการ บริ ษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ ด อินดัสเตรี ยล เอสเตท (ระยอง) จํากัด
 กรรมการ บริ ษัท พรรณธิอร จํากัด
 กรรมการ บริ ษัท สิริวนา จํากัด
 กรรมการ บริ ษัท คริ สตอลลา จํากัด
 กรรมการ บริ ษัท ทีซีซี โฮลดิ !ง จําดัด
 กรรมการ บริ ษัท ทีซีซี แลนด์ จํากัด
ตําแหน่ งในกิจการที*แข่ งขันเกี*ยวเนื*องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที*อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
 - ไม่มี –
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ประสบการณ์
 2546 – 2552 กรรมการ บริ ษัท เครื ออาคเนย์ จํากัด
 2547 – 2551 กรรมการ บริ ษัท เทอราโกร จํากัด
ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที*ผ่านมา
 - ไม่มี -
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ข้ อมูลเบือ& งต้ นของกรรมการที*ขอให้ ท* ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาให้ สัตยาบันการแต่ งตัง& เป็ น
กรรมการเข้ าใหม่ ทดแทนกรรมการเดิม
นายธนพล ศิริธนชัย
ประเภทกรรมการ :
กรรมการผู้มีอาํ นาจลงนาม
ตําแหน่ งปั จจุบนั :
กรรมการ / กรรมการบริ หาร / ประธานอํานวยการ
อายุ :
45 ปี
คุณวุฒกิ ารศึกษาสูงสุด
 ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยเท็กซัส เมืองออสติน มลรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 Directors Certification Program (DCP 39/2547)
 Directors Accreditation Program (DAP 10/2547)
 Audit Committee Program (ACP 39/2555)
การถือหุ้นในบริษัทฯ
 - ไม่มี จํานวนปี ที*เป็ นกรรมการ
 3 เดือน
ตําแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื*น
 กรรมการ / กรรมการบริ หาร / กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท ยูนิเวนเจอร์ จํากัด (มหาชน)
 กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ
บริ ษัท เงินทุนกรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน)
ตําแหน่ งในกิจการอื*นที*ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
 กรรมการ บริ ษัท เลิศรัฐการ จํากัด
 กรรมการ บริ ษัท เอสโก้ เวนเจอร์ จํากัด
 กรรมการ กองทุนรวม กินรี พร็ อพเพอร์ ตี !
 กรรมการ บริ ษัท แกรนด์ ยูนิตี ! ดิเวลล็อปเมนท์ จํากัด
 กรรมการ บริ ษัท แกรนด์ ยู ลิฟวิ#ง จํากัด
 กรรมการ บริ ษัท ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ !ง จํากัด
 กรรมการ บริ ษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้ นท์ จํากัด
 กรรมการ บริ ษัท ฟอร์ เวิร์ด ซิสเต็ม จํากัด
 กรรมการ บริ ษัท ไทย – ไลซาท จํากัด
ตําแหน่ งในกิจการที*แข่ งขันเกี*ยวเนื*องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที*อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
 - ไม่มี ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที*ผ่านมา
 - ไม่มี –
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ที 2556/005
ทะเบียนเลขที 017537002273
วันที 26 มีนาคม 2556

เรี ยน ท่านผู้ถือหุ้น

เรือง การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ครัง ที 20/2556
ตามทีบริ ษัทฯ กําหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2556 (ครัง. ที 20) ณ ห้ องวิคเตอร์ 2-3 วิคเตอร์ คลับ
ชัน. 8 ปาร์ คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ในวันอังคารที 23
เมษายน 2556 เวลา 9:30 น. เพือพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ดังรายละเอียดปรากฏตามคําบอกกล่าวเรี ยกประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2556 (ครัง. ที 20)
20 นัน.
บริ ษัทฯ ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้ าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าว หากท่านไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมได้ ท่าน
สามารถมอบฉันทะให้ บคุ คลอืน หรื อบุคคลใดบุคคลหนึง ดังต่อไปนี . คือ
1 นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
อยูบ่ ้ านเลขที 108 หมูบ่ ้ านสาริ นปาร์ ค ซอยประชานุกลู 3 ซอย 2 ถนนรัชดาภิเษก 66
แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซือ กรุงเทพมหานคร 10800

อายุ 55 ปี

2 นางธนพล ศิริธนชัย
กรรมการ / กรรมการบริ หาร / ประธานอํานวยการ
อายุ 45 ปี
อยูบ่ ้ านเลขที 70/2 ซอยทรงสะอาด ถนนวิภาวดี 20 แขวงจอมพล
งจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
กรรมการดังรายนามข้ างต้ นไม่มสี ว่ นได้ เสียในวาระการประชุม
กรรมการบริษัท

ยกเว้ นวาระการประชุมพิจารณากําหนดค่าตอบแทน

ทังนี
. . บริ ษัทฯ ได้ จดั เตรี ยมหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
ข ซึงเป็ นแบบทีกําหนดรายการต่างๆ ทีจะมอบฉันทะทีละเอี
ะเ ยด
ชัดเจนมายังท่านด้ วยแล้ ว ขอได้ โปรดกรอกรายละเอียดลงในช่องว่างของผู้ทีทา่ นประสงค์จะมอบฉันทะ ให้ เข้ าร่ วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนนแทนและลงนามผู้มอบฉันทะ โดยในการมอบฉันทะ ท่านอาจแสดงความประสงค์ทีจะให้ ออกเสียง
ลงคะแนนในวาระต่างๆ ว่า เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสี
งดออกเสียงไว้ ในหนังสือมอบฉันทะเพือให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะของท่าน
ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านก็ได้ นอกจากนันยั
. งมีหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
ก เป็ นแบบทัว ไปซึงเป็ น
แบบทีง่ายไม่ซบั ซ้ อน และหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
ค ซึงเป็ นแบบทีใช้ เฉพาะกรณีผ้ ูถือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและ
แต่งตังให้
. คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึงบริ ษัทฯ ได้ เผยแพร่ ไว้ บนเว็บไซต์ของ
บริ ษัทฯ www.goldenlandplc.com เพือให้ ผ้ ูถือหุ้นสามารถดึงข้ อมูลมาใช้ ได้ ตามความเหมาะสม ในกรณีทีท่านมอบ
ฉันทะให้ กรรมการบริ ษัทบุคคลใดบุคคลหนึ
คลหนึงดังกล่าวข้ างต้ นเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน เมือดําเนินการ
แล้ วโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะคืนกลับ ไปยังบริ ษัทฯ ล่วงหน้ าเพือให้ ถึงบริ ษัทฯ ก่อนวันประชุม โดยใช้ ซองตอบรับทีแนบ
มาพร้ อมหนังสือนี . ทังนี
. . เพือความเรี ยบร้ อยในการเตรี ยมการประชุม
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษัท แผ่นดินทอง พร็ อพเพอร์ ตี . ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)

ผู้ทีมาประชุมด้ วยตนเอง โปรดนําหนังสือฉบับนีมา
แสดงต่ อเจ้ าหน้ าทีลงทะเบียนในวันประชุม

( นายธนพล ศิริธนชัย )
ประธานอํานวยการ
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ประวัตโิ ดยสังเขปของกรรมการที*ได้ รับมอบหมายให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ
แทนผู้ถือหุ้นที*ไม่ สามารถเข้ าร่ วมประชุม
นายวีระวงค์ จิตต์ มิตรภาพ
ประเภทกรรมการ :
กรรมการทีเ# ป็ นอิสระ
ตําแหน่ งปั จจุบนั :
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ :
55 ปี
คุณวุฒกิ ารศึกษาสูงสุด
 เนติบณ
ั ฑิตไทย และเป็ นทนายความจากประเทศไทยคนแรกที#สอบเป็ นเนติบณ
ั ฑิต สหรัฐอเมริ กา
 ปริ ญญาโท นิติศาสตร์ มหาบัณฑิต (LL.M) มหาวิทยาลัย เพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริ กา
 ปริ ญญาตรี นิติศาสตร์ บณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 Directors Certification Program (DCP ปี 2543)
การถือหุ้นในบริษัทฯ
 - ไม่มี จํานวนปี ที*เป็ นกรรมการ
 3 เดือน
ตําแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื*น
 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริ ษัท เบอร์ ลี# ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน)
 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริ ษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี# จํากัด (มหาชน)
 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริ ษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริ ษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
 กรรมการ
บริ ษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน# แนล จํากัด (มหาชน)
ตําแหน่ งในกิจการอื*นที*ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
 ประธาน บริ ษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จํากัด (เดิมชื#อ “บริ ษัท ไว้ ท์ แอนด์ เคส (ประเทศไทย) จํากัด”)
 กรรมการ บริ ษัท เนชัน# แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด
 กรรมการ บริ ษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด
ตําแหน่ งในกิจการที*แข่ งขันเกี*ยวเนื*องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที*อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
 - ไม่มี ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที*ผ่านมา
 - ไม่มี การมีส่วนได้ เสียในวาระที*เสนอในการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี ครัง& นี &
 วาระที# 7 : พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจําปี 2556
ประวัติการเข้ าร่ วมประชุม / การประชุมทัง& หมด (ครัง& ) ในปี 2555
 - ไม่มี 38
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ประวัตโิ ดยสังเขปของกรรมการที*ได้ รับมอบหมายให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ
แทนผู้ถือหุ้นที*ไม่ สามารถเข้ าร่ วมประชุม
นายธนพล ศิริธนชัย
ประเภทกรรมการ :
กรรมการผู้มีอาํ นาจลงนาม
ตําแหน่ งปั จจุบนั :
กรรมการ / กรรมการบริ หาร / ประธานอํานวยการ
อายุ :
45 ปี
คุณวุฒกิ ารศึกษาสูงสุด
 ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยเท็กซัส เมืองออสติน มลรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 Directors Certification Program (DCP 39/2547)
 Directors Accreditation Program (DAP 10/2547)
 Audit Committee Program (ACP 39/2555)
การถือหุ้นในบริษัทฯ
 - ไม่มี จํานวนปี ที*เป็ นกรรมการ
 3 เดือน
ตําแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื*น
 กรรมการ / กรรมการบริ หาร / กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท ยูนิเวนเจอร์ จํากัด (มหาชน)
 กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ
บริ ษัท เงินทุนกรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน)
ตําแหน่ งในกิจการอื*นที*ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
 กรรมการ บริ ษัท เลิศรัฐการ จํากัด
 กรรมการ บริ ษัท เอสโก้ เวนเจอร์ จํากัด
 กรรมการ กองทุนรวม กินรี พร็ อพเพอร์ ตี !
 กรรมการ บริ ษัท แกรนด์ ยูนิตี ! ดิเวลล็อปเมนท์ จํากัด
 กรรมการ บริ ษัท แกรนด์ ยู ลิฟวิ#ง จํากัด
 กรรมการ บริ ษัท ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ !ง จํากัด
 กรรมการ บริ ษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้ นท์ จํากัด
 กรรมการ บริ ษัท ฟอร์ เวิร์ด ซิสเต็ม จํากัด
 กรรมการ บริ ษัท ไทย – ไลซาท จํากัด
ตําแหน่ งในกิจการที*แข่ งขันเกี*ยวเนื*องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที*อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
 - ไม่มี ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที*ผ่านมา
 - ไม่มี –
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การมีส่วนได้ เสียในวาระที*เสนอในการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี ครัง& นี &
 วาระที# 7 : พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจําปี 2556
ประวัติการเข้ าร่ วมประชุม / การประชุมทัง& หมด (ครัง& ) ในปี 2555
 ประชุมกรรมการบริ ษัท
2 ครัง! จากทังหมด
!
2
ครัง!
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เอกสารและหลักฐานที*ผ้ ูเข้ าร่ วมประชุมต้ องแสดงก่ อนเข้ าร่ วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ
การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
การลงทะเบียนผู้เข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556 (ครัง! ที# 20) ของบริ ษัท แผ่นดินทอง พร็ อพเพอร์ ตี !
ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) เพื#อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที#จะมาประชุมโปรดนํา
หนังสือนัดประชุม ใบลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะมาด้ วย
1. เอกสารที*ผ้ ูเข้ าร่ วมประชุมจะต้ องแสดงก่ อนเข้ าร่ วมประชุม
บุคคลธรรมดา
ก. กรณีผ้ ูถอื หุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
ให้ แสดงเอกสารที# ส่ว นราชการออกให้ ที# ยัง ไม่หมดอายุ เช่ น บัต รประจํ าตัวประชาชน บัต รประจํ า ตัว
ข้ าราชการ ใบขับขี# หรื อหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลีย# นชื#อ-นามสกุล ให้ ยื#นหลักฐานประกอบด้ วย
ข. กรณีมอบฉันทะให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุม
(1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที#แนบมาพร้ อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึง# ) ซึง# ได้ กรอกข้ อความ
ถูกต้ องครบถ้ วนและลงลายมือชื#อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
(2) สําเนาเอกสารที#สว่ นราชการออกให้ ของผู้ถือหุ้น ตามข้ อ ก และผู้ถือหุ้นได้ ลงชื#อรับรองสําเนาถูกต้ อง
(3) แสดงเอกสารที#สว่ นราชการออกให้ ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้ อ ก
นิติบุคคล
ค. กรณีผ้ ูแทนของผู้ถอื หุ้น (กรรมการ) เข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
(1) แสดงเอกสารที#สว่ นราชการออกให้ ของผู้แทนนิติบคุ คลเช่นเดียวกับกรณีบคุ คลธรรมดา ข้ อ ก
(2) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลของผู้ถือหุ้นซึง# รับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้แทนนิติบคุ คล
(กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้ เห็นว่าผู้แทนนิติบคุ คลซึ#งเป็ นผู้เข้ าร่ วมประชุมมีอํานาจกระทําการ
แทนนิติบคุ คลซึง# เป็ นผู้ถือหุ้นตามกฏหมาย
ง. กรณีผ้ ูถอื หุ้นมอบฉันทะให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุม
(1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที#แนบมาพร้ อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึง# ) ซึง# ได้ กรอกข้ อความ
ถูกต้ องครบถ้ วนและลงลายมือชื#อของผู้มีอํานาจลงนามนิติบคุ คล (กรรมการ) ซึง# เป็ นผู้มอบฉันทะและ
ผู้รับมอบฉันทะ
(2) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลของผู้ถือหุ้นซึง# รับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจลงนาม
นิติบคุ คล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้ เห็นว่าผู้มีอํานาจลงนามนิติบคุ คลซึ#งลงนามในหนังสือ
มอบฉันทะมีอํานาจกระทําการแทนนิติบคุ คลซึง# เป็ นผู้ถือหุ้นตามกฏหมาย
(3) สําเนาเอกสารที#ส่วนราชการออกให้ ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ#งเป็ นผู้มอบฉันทะและลงชื# อ
รับรองสําเนาถูกต้ อง
(4) แสดงเอกสารที#สว่ นราชการออกให้ ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบคุ คลธรรมดา ข้ อ ก
จ. กรณีผ้ ูถอื หุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตัง& ให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ น
ผู้รับฝากและดูแลหุ้น
(1) ให้ เตรี ยมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบคุ คล ข้ อ ค หรื อ ง
(2) ในกรณีที#ผ้ ถู ือหุ้นที#เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็ นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
ต้ องส่งหลักฐานดังต่อไปนี !เพิ#มเติม
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(2.1) หนังสือมอบอํานาจจากผู้ถือหุ้นที#เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็ นผู้ดําเนินการลง
นามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2.2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจ Custodian
ทังนี
! ! เอกสารที#มิได้ มีต้นฉบับเป็ นภาษาอังกฤษจะต้ องจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้ อมด้ วย และให้ ผ้ ถู ือหุ้น
หรื อผู้แทนนิติบคุ คลนันรั
! บรองความถูกต้ องของคําแปล
2. วิธีการมอบฉันทะ
บริ ษัทฯ ได้ จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ตามแบบที#กรมพัฒนาธุรกิ จการค้ า
กระทรวงพาณิชย์ ได้ กําหนดไว้ จํานวน 3 แบบ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิ จการค้ า เรื# องกําหนดแบบ
หนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที# 5) พ.ศ. 2550 ดังนี !
 แบบ ก. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทัว# ไปซึง# เป็ นแบบที#ง่ายไม่ซบั ซ้ อน
 แบบ ข. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะที#กําหนดรายการต่างๆ ที#จะมอบฉันทะที#ละเอียดชัดเจนตายตัว
 แบบ ค. เป็ นแบบที#ใช้ เฉพาะกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
! Custodian ในประเทศ
ไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
หากผู้ ถื อ หุ้ นที# เ ป็ นผู้ ลงทุ น ต่ า งประเทศและแต่ ง ตั ง! ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผู้ รั บ
ฝ า ก แ ล ะ ดู แ ล หุ้ น ประสงค์ จ ะใช้ หนั ง สื อ มอบฉั น ทะแบบ ค. สามารถ
Download ได้ จาก
www.goldenlandplc.com และโปรดนําใบมอบฉันทะมาในวันที#ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วย
ผู้ถือหุ้นที#ไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ได้ ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้ โดยดําเนินการ
ดังนี !
ก. เลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะข้ างต้ นแบบใดแบบหนึง# เพียงแบบเดียวเท่ านัน& ดังนี !
(1) ผู้ถือหุ้นทัว# ไปจะเลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะได้ เฉพาะ แบบ ก. หรื อ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ#ง
เท่านัน!
(2) ผู้ถือหุ้นที#ปรากฏชื#อตามสมุดทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
! Custodian ใน
ประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค
ข. มอบฉันทะให้ บคุ คลใดบุคคลหนึง# ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรื อเลือกมอบฉันทะให้ กรรมการ
อิสระของบริ ษัทฯ คนใดคนหนึ#ง โดยให้ ระบุชื#อพร้ อมรายละเอียดของบุคคลที#ผ้ ถู ือหุ้นประสงค์จะ
มอบฉันทะ หรื อกาเครื# องหมายหน้ าชื#อกรรมการอิสระ ตามที#บริ ษัทระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะ
โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะในการเข้ าร่วมประชุมดังกล่าว
ค. ปิ ดอากรแสตมป์ จํานวน 20 บาท พร้ อมทังขี
! ดฆ่าลงวันที#ที#ทําหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื#อให้
ถูกต้ องและมีผลผูกพันตามกฏหมาย ทังนี
! !บริ ษัทฯ ได้ อํานวยความสะดวกในการปิ ดอากรแสตมป์
ให้ แก่ผ้ รู ับมอบฉันทะที#มาลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุม
ง. ส่งหนังสือมอบฉันทะใส่ซองที#บริ ษัทฯ เตรี ยมให้ คืนมายังบริ ษัทฯ ภายในวันจันทร์ ท* ี 22 เมษายน
2556 หรื อก่ อนเวลาเริ# มการประชุมอย่างน้ อยครึ# งชั#วโมงเพื#อให้ เจ้ าหน้ าที# ของบริ ษั ทฯ ได้ มีเวลา
ตรวจสอบเอกสารและให้ ทนั เวลาเริ# มประชุม
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ทังนี
! ! ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื#อแบ่งแยกการ
ลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้ องมอบฉันทะเท่ากับจํานวนหุ้นที#ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบ
ฉัน ทะเพี ย งส่ว นน้ อ ยกว่ า จํ า นวนที# ต นถื อ อยู่ไ ด้ เว้ น แต่ เ ป็ น Custodian ที# ผ้ ูถื อ หุ้น ซึ# ง เป็ นผู้ล งทุน
ต่างประเทศและแต่งตังให้
! เป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค
3. การลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม
บริ ษัทฯ จะเริ# มรับลงทะเบียนการเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ# มการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชัว# โมง หรื อตังแต่
!
เวลา 8.30 น. เป็ นต้ นไป ณ ห้ องวิคเตอร์ 2-3 วิคเตอร์ คลับ ชัน! 8 ปาร์ คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที# 57
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ตามแผนที#สถานที#จดั ประชุมที#ได้ แนบมาพร้ อม
นี !
4. การออกเสียงลงคะแนนในที*ประชุมผู้ถอื หุ้น
หลักเกณฑ์ การลงคะแนนเสียง
ก วาระทั*วไป
(1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทําโดยเปิ ดเผยด้ วยวิธีชูมือ โดยให้ นบั หนึ#งเสียงต่อหนึ#ง
หุ้น ซึง# ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะต้ องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึง# คือ เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็ นบางส่วน (เว้ นแต่เป็ น
การออกเสียงของ Custodian)
(2) ในกรณีมอบฉันทะ
(2.1) ผู้รับมอบฉันทะจะต้ องออกเสียงลงคะแนนตามที#ผ้ มู อบฉันทะระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะ
เท่านันการลงคะแนนเสี
!
ยงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็ นไปตามที#ระบุไว้ ในหนังสือมอบ
ฉันทะให้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนันไม่
! ถกู ต้ องและไม่ถือเป็ นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือ
หุ้น
(2.2) หากผู้ม อบฉัน ทะไม่ไ ด้ ระบุความประสงค์ ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ ใ น
หนังสือมอบฉันทะหรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจน หรื อในกรณีที#ที#ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติใน
เรื# องใดนอกเหนือจากที#ระบุใ นหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณี ที#มีการเปลี#ยนแปลงหรื อ
เพิ#มเติมข้ อเท็จจริ งประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ ตามที#
เห็นสมควร
ข วาระเลือกตัง& กรรมการ
สําหรั บวาระการเลือกตัง! กรรมการตามข้ อบัง คับบริ ษัท ข้ อ 14 กํ าหนดให้ ผ้ ูถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะมี
คะแนนเสียงเท่ากับหนึง# หุ้นต่อหนึง# เสียง และมีวิธีการดังนี !ต่อไปนี !
(1) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ คะแนนเสียงที#มีอยูท่ งหมดเลื
ั!
อกตังบุ
! คคลเดียว หรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็
ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
(2) บุคคลซึง# ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
! นกรรมการเท่าจํานวน
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กรรมการที#จะพึงมีหรื อพึงเลือกตังในครั
!
ง! นัน! ในกรณีที#บคุ คลซึง# ได้ รับการเลือกตังในลํ
! าดับถัดลงมา
มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที#จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
!
ง! นันให้
! ผ้ เู ป็ นประธาน
เป็ น ผู้ออกเสียงชี !ขาด
วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ ละวาระ
ประธานที#ประชุมชี !แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ ที#ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี !
ก ประธานที#ประชุมจะเป็ นผู้เสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถาม
ความเห็นจากที#ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง
ข ให้ ผ้ ูถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะชูมือขึ !น (เว้ นแต่กรณีที#เป็ นการลงคะแนนลับ) เมื#อประธานที#ประชุม
สอบถามความเห็น โดยให้ มีผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความเห็นเพียงอย่าง
ใดอย่างหนึ#ง (เว้ นแต่เป็ นการออกเสียงของ Custodian ที#ในหนังสือมอบฉันทะกํ าหนดให้ แบ่งแยก
คะแนนเสียงได้ )
มติของที*ประชุมผู้ถอื หุ้นจะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่ อไปนี &
ก กรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที#มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงเป็ นมติของที#ประชุม
ข กรณีอื#นๆ ซึ#งมีกฏหมาย หรื อข้ อบังคับบริ ษัทกําหนดไว้ แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที#ประชุมจะ
เป็ นไปตามที#กฏหมายหรื อขัอบังคับนันกํ
! าหนด โดยประธานในที#ประชุมจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นในที#ประชุม
รับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
(1) หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานที#ประชุมออกเสียงเพิ#มขึ !นอีกหนึง# เสียงต่างหากเป็ นเสียงชี !ขาด
(2) ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะใดมีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื# องใดโดยเฉพาะ ห้ ามมิให้ ออกเสียงใน
เรื# องนัน! และประธานที#ประชุมอาจจะเชิ ญให้ ผ้ ูถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะนันออกนอกที
!
#ประชุม
ชัว# คราวก็ได้ เว้ นแต่เป็ นการออกเสียงลงคะแนนเพื#อเลือกตังกรรมการ
!
การนับคะแนนเสียงและแจ้ งการนับคะแนน
ประธานที#ประชุมจะชี !แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ ที#ประชุมทราบก่อนเริ# มวาระการประชุม โดยบริ ษัทฯ จะ
นับคะแนนเสียงแต่ละวาระ จากการลงคะแนนที#ผ้ ูถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะซึ#งมาประชุมและมีสิทธิ ออก
เสียงและจะแจ้ งผลการนับคะแนนให้ ที#ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็ จสิ !นการประชุม
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ข้ อบังคับของบริษัท เฉพาะที*เกี*ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และวิธีการลงคะแนนเสียง
ข้ อบังคับบริษัท
หมวดที* 4
การประชุมผู้ถอื หุ้น
ข้ อ 26. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิ !นสุด
รอบระยะบัญชีของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื#น นอกจากวรรคหนึง# ให้ เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ
ข้ อ 27. คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื#อใดก็ได้ ตามที#เห็นสมควร หรื อผู้ถือหุ้นรวมกัน
นับจํานวนหุ้นได้ ไม่น้อยกว่าหนึง# ในห้ าของจํานวนหุ้นที#จําหน่ายได้ ทงหมด
ั!
หรื อมีผ้ ถู ือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ#ง
มีห้ ุนนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ#งในสิบของจํ านวนหุ้นที#จําหน่ายได้ ทัง! หมด จะเข้ าชื# อกันทําหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื#อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที#ขอให้ เรี ยก
ประชุมไว้ ให้ ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย ในกรณีเช่นนี !คณะกรรมการจะต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน
1 เดือน นับแต่วนั ที#ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ข้ อ 28. ในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทําเป็ นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที# วัน เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเรื# องที#จะเสนอต่อที#ประชุมพร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชดั เจนว่าเป็ นเรื# องที#
จะเสนอเพื#อทราบ เพื# ออนุมัติหรื อเพื# อพิจารณาแล้ ว แต่กรณี รวมทัง! ความเห็นของคณะกรรมการในเรื# อ ง
ดังกล่าว และจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม ทังนี
! !ให้ โฆษณาคําบอก
กล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันด้ วย
สถานที# ที# จ ะใช้ เป็ นที# ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นให้ คณะกรรมการเป็ นผู้ กํ า หนด และจะกํ า หนดเป็ นอย่ า งอื# น
นอกเหนือไปจากท้ องที#อนั เป็ นที#ตงสํ
ั ! านักงานใหญ่ของบริ ษัทหรื อจังหวัดใกล้ เคียงก็ได้
ข้ อ 29. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ูถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน
หรื อไม่น้อยกว่ากึ#งหนึ#งของจํ านวนผู้ถือหุ้นทัง! หมด และต้ องมีห้ ุนนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ#งในสามของ
จํานวนหุ้นที#ชําระได้ แล้ วทังหมด
!
จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ข้ อ 30. ในกรณีที#ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง! ใด เมื#อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึง 1 ชัว# โมง จํานวนผู้ถือหุ้นยังไม่ครบองค์
ประชุม ถ้ าเป็ นการประชุมวิสามัญที#ผ้ ูถือหุ้นขอให้ เรี ยกก็ให้ ยกเลิกการประชุมนันเสี
! ย แต่ถ้าเป็ นการประชุม
สามัญหรื อวิสามัญที#คณะกรรมการเรี ยกเอง ให้ นดั ประชุมใหม่ และให้ สง่ หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่
น้ อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม ในการประชุมครัง! หลังไม่บงั คับว่าต้ องครบองค์ประชุม
ข้ อ 31. ประธานกรรมการเป็ นประธานของที#ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณี ที#ประธานกรรมการไม่อยู่ในที#ประชุม หรื อไม่
สามารถปฏิบตั ิหน้ าที#ได้ ถ้ ามีรองประธานกรรมการให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ าไม่มีรองประธาน
กรรมการหรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที#ได้ ให้ ผ้ ูถือหุ้นซึ#งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ#งเป็ นประธานในที#
ประชุม
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ข้ อ32.

ให้ ประธานในที#ประชุมผู้ถือหุ้นดําเนินการประชุมให้ เป็ นตามลําดับระเบียบวาะที#กําหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุม
เว้ นแต่ที#ประชุมจะมีมติให้ เปลีย# นลําดับระเบียบวาระ ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนผู้ถือหุ้น
ซึง# มาประชุม
เมื#อที#ประชุมพิจารณาเสร็ จตามวรรคหนึ#ง ผู้ถือหุ้นซึ#งมีห้ ุนนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ#งในสามของจํ านวนหุ้นที#
จําหน่ายได้ ทงหมด
ั!
จะขอให้ ที#ประชุมพิจารณาเรื# องอื#นนอกจากที#กําหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้
ในกรณีที#ที#ประชุมพิจารณาเรื# องตามลําดับระเบียบวาระไม่เสร็ จตามวรรคหนึ#ง หรื อพิจารณาเรื# องที#ผ้ ูถือหุ้นเสนอไม่
เสร็ จตามวรรคสองแล้ วแต่กรณีและจํ าเป็ นต้ องเลื#อนการพิจารณา ให้ ที#ประชุมกํ าหนดสถานที# วัน และเวลาที#จะ
ประชุมครัง! ต่อไป และให้ คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที# วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยัง
ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ทังนี
! !ให้ โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่า
3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันด้ วย

ข้ อ 33.

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้ บคุ คลซึ#งบรรลุนิติภาวะแล้ วเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
ตนก็ ได้ การมอบฉันทะต้ องทําเป็ นหนังสือลงลายมือชื# อผู้มอบฉันทะตามแบบที#นายทะเบียนกําหนดและมอบแก่
ประธานกรรมการหรื อผู้ที#ประธานกรรมการกําหนดไว้ ณ สถานที#ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุม ในการ
ออกเสียงลงคะแนนให้ ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนคะแนนเสียงที#ผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะมีรวมกัน
เว้ นแต่ผ้ รู ับมอบฉันทะจะแถลงต่อที#ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้ซึ#งมอบฉันทะเพียงบางคนโดยระบุ
ชื#อผู้มอบฉันทะและจํานวนหุ้นที#ผ้ มู อบฉันทะถืออยูด่ ้ วย

ข้ อ 34.

เว้ นแต่กฎหมายจะกําหนดไว้ เป็ นประการอื#น มติของที#ประชุมผู้ถือหุ้นให้ ประกอบด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือ
หุ้นซึ#งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที#ประชุมออกเสียงเพิ#มขึ !นอีกเสียง
หนึง# เป็ นเสียงชี !ขาด
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แบบขอรับรายงานประจําปี 2555 ในแบบรูปเล่ ม
เรี ยน

ท่านผู้ถือหุ้น

ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ขอรับรายงานประจําปี 2555 ในรูปแบบเล่ม สามารถกรอกรายละเอียด ชื#อ
และที# อ ยู่ ด้ า นล่ า งนี ! และส่ ง กลับ มายัง บริ ษั ท ฯ ได้ ที# โทรสารหมายเลข 02-652-1500 หรื อ E-mail address:
info@goldenlandplc.com โทรศัพท์หมายเลข 02-652-1111 เพื#อทางบริ ษัทฯ จะได้ จดั ส่งเอกสารให้ ทา่ นต่อไป
ชื*อ และที*อยู่ของผู้ถอื หุ้น
ชื*อ
ที*อยู่
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แผนที*ของสถานที*จัดประชุม
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก
อากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที#

(1) ข้ าพเจ้ า
อยูบ่ ้ านเลขที#
อําเภอ/เขต

วันที#

เดือน เมษายน พ.ศ. 2556

สัญชาติ
ตําบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์

ถนน
จังหวัด

(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริ ษัท แผ่นดินทอง พร็ อพเพอร์ ตี ! ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจํานวนทังสิ
! !น
รวม
หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง ดังนี !
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ
(3) ขอมอบฉันทะให้
1
ตําบล/แขวง
2
ตําบล/แขวง
3
ตําบล/แขวง

หุ้น
หุ้น

อําเภอ/เขต
อําเภอ/เขต
อําเภอ/เขต

ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

เสียง
เสียง

อายุ

อยูบ่ ้ านเลขที#
จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

อายุ

อยูบ่ ้ านเลขที#
จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

อายุ

อยูบ่ ้ านเลขที#
จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

คนหนึ#งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื#อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556 ครัง! ที# 20 ในวันอังคารที# 23 เมษายน 2556 เวลา 9:30 น. ณ ห้ องวิคเตอร์ 2-3 วิคเตอร์ คลับ
ชัน! 8 ปาร์ คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที# 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรื อที#พงึ จะเลือ# นไป
ในวันเวลาและสถานที#อื#นด้ วย
กิจการใดที#ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทําไปในการประชุมนัน! ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทําเองทุกประการ
ลงชื#อ

...........................................................................

ผู้มอบฉันทะ

(........................................................................)
ลงชื#อ ...........................................................................

ผู้รับมอบฉันทะ

(........................................................................)
ลงชื#อ ...........................................................................

ผู้รับมอบฉันทะ

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

ลงชื#อ ........................................................................... ผู้รับมอบฉันทะ
(........................................................................)
หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นที#มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื#อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
อากรแสตมป์
20 บาท

(1) ข้ าพเจ้ า
อยูบ่ ้ านเลขที#
อําเภอ/เขต

เขียนที#

วันที#

เดือน เมษายน พ.ศ. 2556

สัญชาติ
ตําบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์

ถนน
จังหวัด

(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริ ษัท แผ่นดินทอง พร็ อพเพอร์ ตี ! ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจํานวนทังสิ
! !น
รวม
หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง ดังนี !
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ
(3) ขอมอบฉันทะให้
1
ตําบล/แขวง
2
ตําบล/แขวง
3
ตําบล/แขวง

หุ้น
หุ้น

อําเภอ/เขต
อําเภอ/เขต
อําเภอ/เขต

ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

เสียง
เสียง

อายุ

อยูบ่ ้ านเลขที#
จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

อายุ

อยูบ่ ้ านเลขที#
จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

อายุ

อยูบ่ ้ านเลขที#
จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

คนหนึง# คนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื#อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุม สามัญ
ผู้ถือหุ้นประจําปี 2556 ครัง! ที# 20 ในวันอังคารที# 23 เมษายน 2556 เวลา 9:30 น. ณ ห้ องวิคเตอร์ 2-3 วิคเตอร์ คลับ ชัน! 8
ปาร์ คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที# 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330 หรื อที#พึงจะเลื#อนไปในวัน
เวลาและสถานที#อื#นด้ วย
(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง! นี ! ดังนี !
วาระที* 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2555 ครัง& ที* 19
ซึ*งประชุมเมื*อวันที* 27 เมษายน 2555
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที#เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี !
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที* 2 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555
วาระที* 3 พิจารณาอนุมตั ิงบดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับปี สิน& สุด ณ วันที* 31 ธันวาคม 2555
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที#เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี !
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
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วาระที* 4 พิจารณาอนุมตั ิงดการจ่ ายเงินปั นผลประจําปี 2555
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที#เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี !
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที* 5 พิจารณาเลือกตัง& กรรมการแทนกรรมการที*ต้องพ้ นจากตําแหน่ งตามวาระ ประจําปี 2556
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที#เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี !
 เห็นด้ วย
เสียง
 ไม่เห็นด้ วย
เสียง
งดออกเสียง
 การแต่งตังกรรมการทั
!
งชุ
! ด
 การแต่งตังกรรมการเป็
!
นรายบุคคล
1. ชื#อกรรมการ นายวันชัย ศารทูลทัต
 เห็นด้ วย
เสียง
 ไม่เห็นด้ วย
เสียง
งดออกเสียง

เสียง

เสียง

2. ชื#อกรรมการ นายสิทธิชยั ชัยเกรี ยงไกร
 เห็นด้ วย
เสียง
 ไม่เห็นด้ วย

เสียง

งดออกเสียง

เสียง

3. ชื#อกรรมการ นายโชติพฒ
ั น์ พีชานนท์
 เห็นด้ วย
เสียง
 ไม่เห็นด้ วย

เสียง

งดออกเสียง

เสียง

วาระที* 6 พิจารณาแต่ งตัง& กรรมการใหม่ เพิ*มเติมและให้ สัตยาบันการแต่ งตัง& กรรมการเข้ าใหม่
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที#เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี !
 เห็นด้ วย
เสียง
 ไม่เห็นด้ วย
เสียง
งดออกเสียง
ชื#อกรรมการ นายฐาปน สิริวฒ
ั นภักดี
 เห็นด้ วย
เสียง
 ไม่เห็นด้ วย
เสียง
งดออกเสียง

เสียง
เสียง

วาระที* 7 พิจารณากําหนดค่ าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจําปี 2556
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที#เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี !
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที* 8 พิจารณาแต่ งตัง& และกําหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจําปี 2556
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที#เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี !
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที* 9 พิจารณาเรื*องอื*นๆ (ถ้ ามี)
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที#เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี !
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
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(5)

การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที#ไม่เป็ นไปตามที#ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี !ให้ ถือว่าการลง คะแนนเสียง
นันไม่
! ถกู ต้ องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6)

ในกรณีที#ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจนหรื อในกรณีทที# ปี# ระชุมมี
การพิจารณาหรื อลงมติในเรื# องใดนอกเหนือจากเรื# องที#ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที#มีการแก้ ไขเปลี#ยนแปลงหรื อเพิ#มเติม
ข้ อเท็จจริ งประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที#เห็นสมควร
กิจการใดที#ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทําไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีที#ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที#ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือ
มอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทําเองทุกประการ

ลงชื#อ ........................................................................... ผู้มอบฉันทะ
(........................................................................)
ลงชื#อ ........................................................................... ผู้รับมอบฉันทะ
(........................................................................)
ลงชื#อ ........................................................................... ผู้รับมอบฉันทะ
(........................................................................)
ลงชื#อ ........................................................................... ผู้รับมอบฉันทะ
(........................................................................)

หมายเหตุ
1 ผู้ถือหุ้นที#มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื#อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2 วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
!
อกตังกรรมการทั
!
งชุ
! ดหรื อเลือกตังกรรมการเป็
!
นรายบุคคล
3 ในกรณีที#มีวาระที#จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที#ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ#มเติมได้ ในใบประจําต่อ
แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามแนบ
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ใบประจําต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของ บริ ษัท แผ่นดินทอง พร็ อพเพอร์ ตี ! ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556 ครัง! ที# 20 ในวันอังคารที# 23 เมษายน 2556 เวลา 9:30 น. ณ ห้ องวิคเตอร์ 23 วิคเตอร์ คลับ ชัน! 8 ปาร์ คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที# 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330 หรื อที#พึง
จะเลือ# นไปในวัน เวลาและสถานที#อื#นด้ วย
วาระที*...............เรื*อง....................................................................................................................................
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที#เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี !
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที*...............เรื*อง....................................................................................................................................
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที#เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี !
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที*...............เรื*อง....................................................................................................................................
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที#เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี !
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที*...............เรื*อง....................................................................................................................................
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที#เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี !
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที*...............เรื*อง เลือกตัง& กรรมการ
ชื#อกรรมการ
 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

ชื#อกรรมการ
 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

ชื#อกรรมการ
 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

ชื#อกรรมการ
 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค

(สําหรั บผู้ถือหุ้นต่ างประเทศที*แต่ งตัง& คัสโตเดียนในประเทศไทย)

เขียนที#
(1) ข้ าพเจ้ า
อยูบ่ ้ านเลขที#
อําเภอ/เขต

วันที#

เดือน เมษายน พ.ศ. 2556

สัญชาติ
ตําบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์

ถนน
จังหวัด

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้ กบั
ซึง# เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท แผ่นดินทอง พร็ อพเพอร์ ตี ! ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน).
โดยถือหุ้นจํานวนทังสิ
! !นรวม
หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
(2) ขอมอบฉันทะให้
1
ตําบล/แขวง
2
ตําบล/แขวง
3
ตําบล/แขวง

อําเภอ/เขต
อําเภอ/เขต
อําเภอ/เขต

อายุ

อยูบ่ ้ านเลขที#
จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

อายุ

อยูบ่ ้ านเลขที#
จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

อายุ

อยูบ่ ้ านเลขที#
จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

เสียง ดังนี !
เสียง
เสียง

คนหนึ#งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื#อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556 ครัง! ที# 20 ในวันอังคารที# 23 เมษายน 2556 เวลา 9:30 น. ณ ห้ องวิคเตอร์ 2-3 วิคเตอร์ คลับ
ชัน! 8 ปาร์ คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที# 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330 หรื อที#พึงจะเลื#อน
ไปในวันเวลาและสถานที#อื#นด้ วย

(3) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง! นี ! ดังนี !
 มอบฉันทะตามจํานวนหุ้นทังหมดที
!
#ถือและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในครัง! นี ! ดังนี !
 มอบฉันทะบางส่วน คือ
 หุ้นสามัญ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
 หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ทงหมด
ั!
เสียง

เสียง
เสียง
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(4)

ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง! นี ! ดังนี !
วาระที* 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2555 ครัง& ที* 19
ซึ*งประชุมเมื*อวันที* 27 เมษายน 2555
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที#เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี !
 เห็นด้ วย
เสียง
 ไม่เห็นด้ วย
เสียง
งดออกเสียง

เสียง

วาระที* 2 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555
วาระที* 3 พิจารณาอนุมตั ิงบดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับปี สิน& สุด ณ วันที* 31 ธันวาคม 2555
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที#เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี !
 เห็นด้ วย
เสียง
 ไม่เห็นด้ วย
เสียง
งดออกเสียง

เสียง

วาระที* 4 พิจารณาอนุมัตงิ ดการจ่ ายเงินปั นผล ประจําปี 2555
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที#เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี !
เสียง
 ไม่เห็นด้ วย
เสียง
งดออกเสียง
 เห็นด้ วย

เสียง

วาระที* 5 พิจารณาเลือกตัง& กรรมการแทนกรรมการที*ต้องพ้ นจากตําแหน่ งตามวาระ ประจําปี 2556
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที#เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี !
 เห็นด้ วย
เสียง
 ไม่เห็นด้ วย
เสียง
งดออกเสียง
 การแต่งตังกรรมการทั
!
งชุ
! ด
 การแต่งตังกรรมการเป็
!
นรายบุคคล
1. ชื#อกรรมการ นายวันชัย ศารทูลทัต
เสียง
 ไม่เห็นด้ วย
เสียง
งดออกเสียง
 เห็นด้ วย

เสียง

เสียง

2. ชื#อกรรมการ นายสิทธิชยั ชัยเกรี ยงไกร
 เห็นด้ วย
เสียง
 ไม่เห็นด้ วย

เสียง

งดออกเสียง

เสียง

3. ชื#อกรรมการ นายโชติพฒ
ั น์ พีชานนท์
 เห็นด้ วย
เสียง
 ไม่เห็นด้ วย

เสียง

งดออกเสียง

เสียง

วาระที* 6 พิจารณากําหนดค่ าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจําปี 2556
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที#เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี !
 เห็นด้ วย
เสียง
 ไม่เห็นด้ วย
เสียง
งดออกเสียง
ชื#อกรรมการ นายฐาปน สิริวฒ
ั นภักดี
 เห็นด้ วย
เสียง
 ไม่เห็นด้ วย
เสียง
งดออกเสียง
วาระที* 7 พิจารณากําหนดค่ าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจําปี 2556
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที#เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี !
เสียง
 ไม่เห็นด้ วย
เสียง
งดออกเสียง
 เห็นด้ วย

เสียง
เสียง

เสียง
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วาระที* 8 พิจารณาแต่ งตัง& และกําหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจําปี 2556
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที#เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี !
 เห็นด้ วย
เสียง
 ไม่เห็นด้ วย
เสียง
งดออกเสียง

เสียง

วาระที* 9 พิจารณาเรื*องอื*นๆ (ถ้ ามี)
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที#เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี !
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที#ไม่เป็ นไปตามที#ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี !ให้ ถือว่าการลงคะแนน
เสียงนันไม่
! ถกู ต้ องนันไม่
! ถกู ต้ องและไม่ถือเป็ นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณีที#ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชัดเจนหรื อในกรณีที#ที#
ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื# องใดนอกเหนือจากเรื# องที#ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที#มีการแก้ ไขเปลีย# นแปลงหรื อ
เพิ#มเติมข้ อเท็จจริ งประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที#เห็นสมควร
กิจการใดที#ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทําไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีที#ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที#ข้าพเจ้ าระบุใน
หนังสือมอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทําเองทุกประการ

ลงชื#อ ........................................................................... ผู้มอบฉันทะ
(........................................................................)
ลงชื#อ ........................................................................... ผู้รับมอบฉันทะ
(........................................................................)
ลงชื#อ ........................................................................... ผู้รับมอบฉันทะ
(........................................................................)
ลงชื#อ ........................................................................... ผู้รับมอบฉันทะ
(........................................................................)
หมายเหตุ
1 หนังสือมอบฉันทะแบบ ค นี !ใช้ เฉพาะกรณีที#ผ้ ถู ือหุ้นที#ปรากฏชื#อในทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
! คสั โตเดียน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้ เท่านัน!
2 หลักฐานที#ต้องแนบพร้ อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสือมอบอํานาจจากผู้ถือหุ้นให้ คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผู้ดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3 ผู้ถือหุ้นที#มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื#อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4 วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
!
อกตังกรรมการทั
!
งชุ
! ดหรื อเลือกตังกรรมการเป็
!
นรายบุคคล
5 ในกรณีที#มีวาระที#จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที#ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ#มเติมได้ ในใบประจําต่อแบบ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค ตามแนบ
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ใบประจําต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของ บริ ษัท แผ่นดินทอง พร็ อพเพอร์ ตี ! ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556 ครัง! ที# 20 ในวันอังคารที# 23 เมษายน 2556 เวลา 9:30 น. ณ ห้ องวิคเตอร์ 23 วิคเตอร์ คลับ ชัน! 8 ปาร์ คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที# 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330 หรื อที#พึง
จะเลือ# นไปในวัน เวลาและสถานที#อื#นด้ วย
วาระที*...............เรื*อง....................................................................................................................................
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที#เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี !
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที*...............เรื*อง....................................................................................................................................
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที#เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี !
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที*...............เรื*อง....................................................................................................................................
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที#เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี !
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที*...............เรื*อง....................................................................................................................................
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที#เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี !
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที*...............เรื*อง เลือกตัง& กรรมการ
ชื#อกรรมการ
 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

ชื#อกรรมการ
 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

ชื#อกรรมการ
 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

ชื#อกรรมการ
 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง
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