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ที# 2556/005          
ทะเบยีนเลขที# 0107537002273    

วนัที# 26 มีนาคม 2556 
 

เรื#อง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 ครั !งที# 20 
 
เรียน ท่านผู้ ถือหุ้น 
 

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจําปี 2556 ครั$งที& 20 
 

 ด้วยที#ประชมุคณะกรรมการบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ! ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

ครั !งที# 2/2556 เมื#อวนัที# 14 มีนาคม 2556 ได้มีมติให้จดัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 ครั !งที# 20 ในวนัองัคารที# 23 

เมษายน 2556 เวลา 9:30 น. ณ ห้องประชมุวิคเตอร์ 2 - 3 วิคเตอร์คลบั ชั !น 8 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที# 57 ถนนวิทย ุ

แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 เพื#อพิจารณาเรื#องต่างๆ ตามระเบยีบวาระการประชมุดงัต่อไปนี ! 
 
วาระที* 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2555 ครั&งที* 19 ซึ*งประชุมเมื*อวันที* 27 เมษายน 

2555 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 ครั !งที# 19 ได้จัดขึ !นเมื#อวนัที# 27 เมษายน 
2555 และบริษัทฯ ได้จัดทํารายงานการประชมุส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์
ภายในระยะเวลาที#กฎหมายกําหนด พร้อมทั !งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.goldenlandplc.com 
แล้ว โดยมีรายละเอียดตามสําเนารายงานการประชมุปรากฏตามเอกสารแนบ1 

 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 ครั !งที# 19 ที#จดัขึ !น
เมื#อวันที# 27 เมษายน 2555 ซึ#งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบนัทึกรายงานไว้อย่างถกูต้องแล้ว ให้ที#ประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุครั !งดงักล่าว 

 
จาํนวนเสียงที*ต้องใช้เพื*อผ่านมติ คะแนนเสียงไม่ตํ#ากว่า 1 ใน 2 ของจํานวนเสียงทั !งหมดของผู้ ถือหุ้นที#มา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที* 2 รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ สาํหรับปี 2555 
 

  ข้อเทจ็จริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จดัทํารายงานผลการดําเนินงานและการเปลี#ยนแปลงที#สําคญัของบริษัทฯ 
ซึ#งเกิดขึ !นในรอบปี 2555 ดงัปรากฏในรายงานประจําปี 2555 ตามเอกสารแนบ 2 
 
ความเหน็คณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานผลการดําเนินงานและการเปลี#ยนแปลงที#สําคญัของบริษัทฯ 
ในรอบปี 2555 ให้ที#ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นรับทราบ 
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วาระที* 3 พจิารณาอนุมัติงบดุลและงบกาํไรขาดทุน สาํหรับปีสิ &นสุด ณ วันที* 31 ธันวาคม 2555 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื#อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 
และตามข้อบงัคับของบริษัทฯ ข้อ 37 กําหนดว่าคณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทํางบดุลและงบกําไร
ขาดทนุ ณ วนัสิ !นสดุของรอบปีบญัชีของบริษัทฯ เสนอต่อที#ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในการประชมุสามญัประจําปี 
เพื#อพิจารณาอนุมติังบดุลและงบกําไรขาดทนุ และต้องจดัให้ผู้สอบบญัชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนําเสนอต่อที#
ประชมุผู้ ถือหุ้น 

สําหรับงบการเงินประจําปี สิ !นสุด ณ วันที# 31 ธันวาคม 2555 ซึ#งผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ได้
ตรวจสอบและรับรองแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
ถกูต้องตามที#ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฎอยู่ในรายงานประจําปี 2555 
ซึ#งได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือบอกกล่าวเรียกประชมุในครั !งนี ! ตามเอกสารแนบ2 
 
ความเหน็คณะกรรมการ เห็นควรเสนอที#ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นอนมุติังบการเงินประจําปี สิ !นสดุ ณ วนัที# 31 
ธันวาคม 2555 ที#ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาต และได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว 

 
จาํนวนเสียงที*ต้องใช้เพื*อผ่านมติ คะแนนเสียงไม่ตํ#ากว่า 1 ใน 2 ของจํานวนเสียงทั !งหมดของผู้ ถือหุ้นที#มา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที* 4 พจิารณาอนุมัติงดการจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2555 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 กําหนดว่าการ
จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื#นนอกจากเงินกําไรจะกระทํามิได้ ในกรณีที#บริษัทฯ ยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ 
ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล 

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นไม่เกินกว่าร้อยละ 60 ของกําไรสทุธิหลังหักภาษีและทุน
สํารองต่างๆ ทั !งหมดของงบการเงินรวมในแต่ละปี ทั !งนี ! การจ่ายเงินปันผลให้นําปัจจัยต่างๆ มาพิจารณา
ประกอบดังนี ! เช่น ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ สภาพคล่องของบริษัทฯ การขยายธุรกิจ 
และปัจจัยอื#นๆ ที#เกี#ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ซึ#งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้ นตามความเหมาะสม โดยในปี 2555 บริษัทฯ มีผล
ประกอบการขาดทนุสทุธิ 337,349,138 บาท (สามร้อยสามสิบเจ็ดล้านสามแสนสี#หมื#นเก้าพนัหนึ#งร้อยสามสิบ
แปดบาทถ้วน) และมียอดขาดทนุสะสมที#ยงัไม่ได้จดัสรรคงเหลือ 914,631,579 บาท (เก้าร้อยสิบสี#ล้านหกแสน
สามหมื#นหนึ#งพนัห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน) 

 รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล  ปี 2555  ปี 2554 

 ขาดทนุสทุธิ (บาท) 337,349,138 264,367,340 
 จํานวนหุ้น (หุ้น) 11,341,477,240 11,341,477,240 
 อตัราในการจ่ายเงินปันผลตอ่หุ้น  (บาท/หุ้น) - - 
 รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั !งสิ !นประมาณ (บาท) - - 
 สดัสว่นการจ่ายเงินปันผลเทียบกบักําไรสทุธิ - - 
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ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที#ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นอนุมติัการงดจ่ายเงินปันผลประจําปี 2555 
เนื#องจากบริษัทฯ มีผลขาดทนุสะสมซึ#งเป็นข้อจํากดัในการจ่ายเงินปันผล 
 
จาํนวนเสียงที*ต้องใช้เพื*อผ่านมติ คะแนนเสียงไม่ตํ#ากว่า 1 ใน 2 ของจํานวนเสียงทั !งหมดของผู้ ถือหุ้นที#มา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที* 5   พจิารณาเลือกตั &งกรรมการแทนกรรมการที*ต้องพ้นจากตาํแหน่งตามวาระ ประจาํปี 2556 

 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื#อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 
และตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 17 กําหนดให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ#งในสามในการประชุม
สามัญผู้ ถือหุ้นประจําปีทุกครั !ง โดยให้กรรมการที#อยู่ในตําแหน่งนานที#สุดเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง ซึ#งในการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีครั !งนี !มีกรรมการที#ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ 3 คน คือ นายวนัชยั ศารทลูทตั กรรมการ
อิสระและประธานกรรมการ นายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร กรรมการผู้ มีอํานาจ และนายสมบรูณ์ วศินชชัวาล กรรมการผู้ มี
อํานาจ ทั !งนี ! บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอชื#อบคุคลเพื#อรับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท 
สําหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2556 ผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทฯ ภายในวนัที# 27 กนัยายน 2555 
ถึง วนัที# 28 ธันวาคม 2555 ตามหลกัการกํากบัดูแลกิจการที#ดีของบริษัทจดทะเบียน ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้น
ท่านใดเสนอชื#อบคุคลเข้ารับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท ตามจดหมายลงวนัที# 4 มกราคม 2556 
ที#ได้แจ้งประกาศในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

  
ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ#งไม่รวมกรรมการผู้ มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกบั
ข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ซึ#งไม่รวมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรร
หาผู้ มีส่วนได้เสีย ให้เสนอที#ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นเลือกตั !งกรรมการแทนกรรมการที#ต้องพ้นจากตําแหน่งตาม
วาระ จํานวน 3 ท่าน ดงันี ! 

1. นายวนัชยั ศารทลูทตั กรรมการอิสระและประธานกรรมการ (กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ) 
2. นายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร กรรมการผู้ มีอํานาจ (กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ) 
3. นายโชติพฒัน์ พีชานนท์ กรรมการผู้ มีอํานาจ (แทน นายสมบรูณ์ วศินชชัวาล กรรมการที#พ้นจาก

ตําแหน่งตามวาระ) 
 

เนื#องจากเห็นว่าบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้ ที# มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั !งให้เป็นกรรมการบริษัทของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และทางการที#เกี#ยวข้อง โดยประวัติย่อและข้อมูลที#
เกี#ยวข้องของผู้ ที#ได้รับการเสนอชื#อเป็นกรรมการ รวมทั !งนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฎตามประวติัย่อ
ของกรรมการที#ได้จดัส่งให้กบัผู้ ถือหุ้น พร้อมกบัหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชมุในครั !งนี ! ตามเอกสารแนบ 3 

 
จาํนวนเสียงที*ต้องใช้เพื*อผ่านมติ คะแนนเสียงไม่ตํ#ากว่า 1 ใน 2 ของจํานวนเสียงทั !งหมดของผู้ ถือหุ้นที#มา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที* 6 พจิารณาแต่งตั &งกรรมการใหม่เพิ*มเติมและให้สัตยาบนัการแต่งตั &งกรรมการเข้าใหม่  
   

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 14 กําหนดไว้ว่า ให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วย
กรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกินกว่า 11 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ#งหนึ#งของจํานวนกรรมการทั !งหมด
ต้องมีถิ#นที#อยู่ในราชอาณาจักร ปัจจุบนั จํานวนกรรมการของบริษัทฯ มีทั !งสิ !น 8 ท่าน ซึ#งแต่ละท่านมีความรู้ 
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ความเชี#ยวชาญ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทฯ สมควร
มีกรรมการเพิ#มเติม ทั !งนี ! เพื#อพิทกัษ์ผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น รวมทั !งเพื#อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและ
ดําเนินกิจการ โดยผู้ ที#จะเป็นกรรมการจะต้องเป็นผู้ ที#มีคณุสมบติัครบถ้วนตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน
จํากดั พ.ศ. 2535 เป็นบคุคลผู้ทรงคณุวฒิุ มีความรู้ความสามารถ รวมถงึมีประสบการณ์ในธุรกิจที#เกี#ยวข้องกบั
การดําเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี ! บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั !งกรรมการใหม่ทดแทนกรรมการเดิมที#ลาออกไป
ในเดือนธันวาคม 2555 ดงันั !น จงึควรเสนอให้ที#ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาให้สตัยาบนัการแต่งตั !งกรรมการ
เข้าใหม่ดงักล่าว 

 
ความเหน็คณะกรรมการ ได้พิจารณาและเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและ
สรรหาที#ได้เสนอ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ให้ที#ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติเลือกตั !งเป็นกรรมการผู้ มี
อํานาจเพิ#มเติม เนื#องจาก นายฐาปน สิริวัฒนภักดี เป็นผู้ ทรงคุณวุฒิ มีความรู้และประสบการณ์ในการ
บริหารงานในบริษัทจดทะเบยีนขนาดใหญ่หลายบริษัท โดยข้อมลูเบื !องต้นของ นายฐาปน สิริวฒันภกัดี ในด้าน 
อาย ุสดัส่วนการถือหุ้นในบริษัท วฒิุการศกึษา ประสบการณ์ทํางาน และการเป็นกรรมการในบริษัทอื#น ปรากฏ
ตามเอกสารแนบ 3 

 นอกจากนี ! คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นชอบเสนอให้ที#ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาให้สตัยาบนัการแต่งตั !ง
นายปณต สิริวฒันภกัดี และนายธนพล ศิริธนชยัเป็นกรรมการเข้าใหม่ทดแทนกรรมการเดิมที#ลาออกไปในเดือน
ธันวาคม 2555 ที#ผ่านมา โดยข้อมลูเบื !องต้นของกรรมการดงักล่าว ในด้าน อาย ุสดัส่วนการถือหุ้นในบริษัท วฒิุ
การศกึษา ประสบการณ์ทํางาน และการเป็นกรรมการในบริษัทอื#น ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 

 
จาํนวนเสียงที*ต้องใช้เพื*อผ่านมติ คะแนนเสียงไม่ตํ#ากว่า 1 ใน 2 ของจํานวนเสียงทั !งหมดของผู้ ถือหุ้นที#มา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที* 7     พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจาํปี 2556 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื#อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 ซึ#งกําหนดให้ที#
ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุติัการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ  
ความเห็นคณะกรรมการ เพื#อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที#ของคณะกรรมการบริษัทในการสร้าง
มลูค่าเพิ#มให้แก่บริษัทฯ คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรร
หา ซึ#งได้พิจารณาอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทตามความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที#ความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชดุ และผลการปฏิบติังานในสภาวะการณ์ปัจจบุนั รวมทั !งได้เปรียบเทียบ
ข้อมูลอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน จึงเห็นควรเสนอต่อที#ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติ
ค่าตอบแทนแก่กรรมการและกรรมการชดุย่อยประจําปี 2556 ดงันี ! 

 ประธาน สมาชิก 
หน่วย : บาท/บคุลล ค่าเบี !ยประชมุ ค่าตอบแทน 

รายเดือน 
ค่าเบี !ยประชมุ 

 
ค่าตอบ 

แทนรายเดือน 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท  25,000 20,000 20,000  10,000 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร  - 25,000 - 20,000* 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ  - 40,000 - 30,000 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 22,000 - 18,000 - 
 หมายเหต ุ *  ไมร่วมกรรมการบริหารซึ#งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ  
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ทั !งนี ! ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชดุย่อย ประจําปี 2556 รวมกบัค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) จะไม่
เกินวงเงิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ซึ#งเท่ากบัวงเงินที#ได้เสนอในปี 2555 และที#ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ได้อนมุติักําหนดวงเงินดงักล่าวไว้ไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ด้วยเช่นกนั โดยบริษัทฯ ได้จ่าย
ค่าตอบแทนให้แก่กรรมการในปี 2555 รวมเป็นเงินจํานวน 2,170,000 บาท (สองล้านหนึ#งแสนเจ็ดหมื#นบาทถ้วน) 

    
จาํนวนเสียงที*ต้องใช้เพื*อผ่านมติ คะแนนเสียงไม่ตํ#ากว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั !งหมดของผู้ ถือหุ้นที#มา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที* 8 พจิารณาแต่งตั &งและกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี ประจาํปี 2556 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื#อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 
และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 กําหนดให้ที#ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นแต่งตั !งผู้ สอบบัญชี และกําหนด
ค่าตอบแทนการสอบบญัชีของบริษัทประจําปี 

   
  ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ดําเนินการคดัเลือกผู้สอบบญัชี ประจําปี 

2556 และได้เสนอต่อที#ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั !งที# 1/2556 เมื#อวนัที# 22 กมุภาพนัธ์ 2556 ให้พิจารณา
เห็นชอบ เพื#อเสนอต่อที#ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพื#ออนมุติัแต่งตั !ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั เป็น
ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ#งดงัต่อไปนี ! นายนิรันดร์ ลีลาเมธวฒัน์ 
ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2316 และ/หรือ นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลข
ทะเบยีน 4439 และ/หรือ นายสพุจน์  สิงห์เสน่ห์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 2826 และ/หรือ นางสาว
วิภาวรรณ ปัทวนัวิเวก ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 4795 เป็นผู้สอบบญัชี และแสดงความเห็นต่องบ
การเงินบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจําปี 2556 เนื#องจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั เสนอราคา
ค่าบริการสอบบญัชีที#สมเหตสุมผลเมื#อเปรียบเทียบกบัขอบเขตของงาน โดยค่าตอบแทนสอบบญัชีของบริษัท
และบริษัทย่อย 18 บริษัท มีจํานวนรวม 3,600,000 บาท (สามล้านหกแสนบาทถ้วน) ทั !งนี ! บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิู
ไชย สอบบัญชี จํากัด ได้เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ติดต่อกันมาแล้ว 7 ปี และไม่มี
ความสมัพนัธ์และส่วนได้เสียกบับริษัทฯ บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือ ผู้ ที#เกี#ยวข้องกบั
บคุคลดงักล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย 

 
ความเหน็คณะกรรมการ สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี 2556 และกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี
ประจําปี 2556 ที#ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั !งที# 1/2556 ได้พิจารณาแต่งตั !งผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าสอบ
บญัชีประจําปี 2556 ซึ#งเสนอโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว มีมติเห็นชอบเสนอต่อผู้ ถือหุ้น ดงันี ! 
1. ให้แต่งตั !งผู้สอบบญัชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั ซึ#งมีประสบการณ์และความต่อเนื#องใน

การตรวจสอบบญัชีของบริษัทฯ ให้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ดงัมีรายนามต่อไปนี ! 
1. นายนิรันดร์  ลีลาเมธวฒัน์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบยีนเลขที# 2316 
2. นายสพุจน์  สิงห์เสน่ห์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบยีนเลขที# 2826 
3.นางสาวนิตยา  เชษฐโชติรส  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบยีนเลขที# 4439 
4. นางสาววิภาวรรณ  ปัทวนัวิเวก  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบยีนเลขที# 4795  
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และแต่งตั !งผู้สอบบญัชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั ซึ#งมีประสบการณ์และความต่อเนื#อง
ในการตรวจสอบบญัชี ให้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ดงัมีรายนามต่อไปนี ! 
1. นางสาววิภาวรรณ  ปัทวนัวิเวก  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบยีนเลขที# 4795 
2. นายธนิต  โอสถาเลิศ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบยีนเลขที# 5155 
3. นายปิยะ  เสรีนิราช ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบยีนเลขที# 5600 
4. นางสาวนภาพร  สาธิตธรรมพร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบยีนเลขที# 7494 

 
ให้ผู้ สอบบัญชีคนใดคนหนึ#งมีอํานาจตรวจสอบ ทํา และลงนามในรายงานการสอบบัญชี โดยในการ
พิจารณาแต่งตั !ง คณะกรรมการได้พิจารณาถึงความพร้อม ขอบเขตการให้บริการ อัตราค่าสอบบัญชี 
ประกอบกบัประสบการณ์ของผู้สอบบญัชี และมีความเป็นอิสระไม่มีความสมัพนัธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกบั
บริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ที#เกี#ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว กระบวนการสอบ
บญัชี รวมทั !งความต่อเนื#องในการตรวจสอบ 

 
ทั !งนี !นางสาวนิตยา  เชษฐโชติรส เป็นผู้ลงนามในรายงานการสอบบญัชีประจําปี 2555 และ ปี 2552 ส่วน
นายนิรันดร์ ลีลาเมธวฒัน์ เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ในปี 2553 – 2554 สําหรับนายสพุจน์ สิงห์เสน่ห์ 
เคยได้รับอนมุติัแต่งตั !งเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2552 - 2555 และนางสาววิภาวรรณ ปัท
วนัวิเวก เพิ#งจะถกูเสนอชื#อเป็นผู้สอบบญัชีในปีนี ! 

 
2. กําหนดค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั !งสิ !นไม่เกิน 3,600,000 บาท ประกอบด้วย 

- ค่าตรวจสอบงบการเงินประจําปีของบริษัทฯ 300,000 บาท 
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ 600,000 บาท 
- ค่าตรวจสอบงบการเงินบริษัทย่อย 2,700,000 บาท 
 รวมทั !งสิ !น 3,600,000 บาท 

 
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ! ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าสอบบญัชี
ประจําปี 2553 ถงึปี 2555 ให้แก่ผู้สอบบญัชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั สําหรับการสอบ
ทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายละเอียดดงันี ! 

 หน่วย : บาท 
รายการ 2555 2554 2553 

ค่าสอบบญัชีบริษัทฯ และ บริษัทย่อย 4,000,000 4,300,000 4,300,000 
ค่าบริการ IFRS convergance 390,000 390,000 - 
ค่าใช้จ่ายอื#นๆ 85,550 37,000 74,400 
รวมค่าสอบบญัชีและบริการอื#น 4,475,550 4,727,000 4,374,400 
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นอกจากนี ! ยงัมีค่าบริการอื#นๆ ที#บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายให้กบับริษัทในเครือ ของบริษัท เคพีเอ็มจี ภมิู
ไชย สอบบญัชี จํากดั ดงันี ! 

 หน่วย : บาท 
 2555 2554 2553 
บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย ที#ปรึกษาธุรกิจ จํากดั 363,800 - - 
บริษัท สํานกัภาษี เคพีเอ็มจี ภมิูไชย จํากดั - 45,180 238,855 

รวม 363,800 45,180 238,855 
หมายเหต ุ: บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย ที#ปรึกษาธุรกิจ จํากัด และบริษัท สํานักภาษี เคพีเอ็มจี ภมิูไชย จํากัด เป็นคนละนิติ
บุคคลกับ บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากัด และขอบเขตงานที#ให้คําปรึกษาดงักล่าวไม่ซํ !าซ้อนกับงานด้านการ
สอบบญัชี 

 

จาํนวนเสียงที*ต้องใช้เพื*อผ่านมติ คะแนนเสียงไม่ตํ#ากว่า 1 ใน 2 ของจํานวนเสียงทั !งหมดของผู้ ถือหุ้นที#มา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที* 9  พจิารณาเรื*องอื*น ๆ (ถ้ามี)  
 
   จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 ครั !งที# 20 ในวันอังคารที# 23 
เมษายน 2556 เวลา 9:30 น. ณ ห้องวิคเตอร์ 2 - 3 วิคเตอร์คลบั ชั !น 8 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที# 57 ถนนวิทย ุแขวง
ลมุพินี  เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื#อเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นตั !งแต่เวลา 
8:30 น. 
  อนึ#ง เพื#อความสะดวกหากผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั !งบคุคลอื#นเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน
แทนในการประชมุครั !งนี !  โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข ที#ส่งมาตามเอกสารแนบ10 หรือ
สามารถ Download หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้ นเป็นผู้ ลงทุน
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 โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ#งตามที#ระบไุว้เท่านั !น 
  

 ขอแสดงความนบัถือ 
 บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ! ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

 
 
 

 ( นายธนพล ศิริธนชยั ) 
 ประธานอํานวยการ 

 



เอกสารแนบ1 

 
10

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2555 (ครั&งที* 19) 
ของ 

บริษัท แผ่นดนิทอง พร็อพเพอร์ตี & ดีเวลลอปเม้นท์ จาํกัด (มหาชน) 
_____________________________________ 

วัน เวลา และสถานที*ประชุม 

ประชมุเมื#อวนัที# 27 เมษายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชมุ ชั !น 38 สาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  เลขที# 
98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

เริ*มการประชุม 

ณ เวลาเริ#มเปิดประชมุ  นายทศัพร  คปุตารักษ์ กรรมการและผู้ อํานวยการฝ่ายการเงินกลุม่ ได้แถลงต่อที#ประชุม
ว่า มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จํานวน 42 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 1,856,304 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ 
จํานวน 34 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 541,195,969 หุ้น รวมเป็นผู้ ถือหุ้นทั !งที#มาด้วยตนเองและที#มอบฉนัทะมาเข้าร่วมประชมุ
ทั !งสิ !น จํานวน 76 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ทั !งสิ !น 543,052,273 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 47.882 ของจํานวนหุ้นที#จําหน่ายได้แล้ว
ทั !งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทที#จําหนา่ยได้แล้วมีจํานวนทั !งสิ !น 1,134,147,724 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชมุ ตามข้อบงัคบั
ของบริษัท ซึ#งกําหนดไว้วา่ ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่
น้อยกวา่ 1 ใน 3 ของหุ้นที#จําหนา่ยได้ทั !งหมดของบริษัท  จึงกลา่วเปิดประชมุ 

อนึ#ง หลงัจากเปิดการประชมุแล้ว  ได้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองเพิ#มเติมอีกจํานวน 21 ราย รวมจํานวน
หุ้นได้ 2,234,059 หุ้น  และที#มอบฉนัทะเพิ#มเติมอีกจํานวน 17 ราย  รวมจํานวนหุ้นได้ 14,161,902 หุ้น  ทําให้รวมเป็นผู้ ถือ
หุ้นที#เข้าร่วมประชมุด้วยตนเองและที#มอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุทั !งสิ !น 114 ราย  รวมจํานวนหุ้นได้ทั !งสิ !น 559,448,234  หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 49.3276 ของจํานวนหุ้นที#จําหนา่ยได้แล้วทั !งหมด  

นายทศัพร  คปุตารักษ์ ได้แจ้งตอ่ที#ประชุมว่า ประธานกรรมการบริษัท ซึ#งจะเป็นผู้ ทําหน้าที#ประธานในที#ประชุม 
คือ นายคริสโตเฟอร์ ไมเคิล ดีลานี  ไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมในวนันี !ได้ เนื#องจากป่วยและเข้าโรงพยาบาลกระทนัหนั  
ซึ#งตามข้อบงัคบัของบริษัท มีระเบียบต้องปฏิบตัิในกรณีนี !  ดงันั !น จึงขอให้นางสาวเยาวโรจน์  กลิ#นบญุ  ที#ปรึกษากฎหมาย
จากบริษัท วีระวงค์, ชินวฒัน์ และเพียงพนอ จํากดั (“ที*ปรึกษากฎหมาย”) ซึ#งเป็นที#ปรึกษากฎหมายของการประชุมใน
วนันี ! ชี !แจงวิธีปฏิบตัิในกรณีนี !ตอ่ที#ประชมุ 

ที#ปรึกษากฎหมายได้ชี !แจงตอ่ที#ประชมุผู้ ถือหุ้นวา่ ในกรณีที#ประธานกรรมการบริษัทไมส่ามารถมาเข้าร่วมประชุม
ได้ ตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัท ระบใุห้รองประธานกรรมการบริษัท ทําหน้าที#ประธานในที#ประชุมผู้ ถือหุ้นแทน  
อยา่งไรก็ตาม ในกรณีของบริษัทที#ไมม่ีตําแหนง่ รองประธานกรรมการ  กฎหมายได้ระบเุพิ#มเติมว่าให้ผู้ ถือหุ้นซึ#งมาประชุม
เลอืกผู้ ถือหุ้นคนหนึ#งเป็นประธานในที#ประชุม  ดงันั !น เพื#อให้การดําเนินการประชุมเป็นไปตามกฎหมายและข้อบงัคบัของ
บริษัท จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นในที#ประชุมนี !เสนอชื#อผู้ ถือหุ้นท่านใดท่านหนึ#ง หรือเสนอชื#อตนเองขึ !นมาทําหน้าที#ประธานในที#
ประชมุ 
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นายบรรจบ  มณเฑียร  ผู้ รับมอบฉนัทะของ UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED ซึ#งถือหุ้นจํานวนทั !งสิ !นรวม 
340,481,466 หุ้น เสนอชื#อตนเองเป็นประธานในที#ประชมุ 

ที#ปรึกษากฎหมายได้สอบถามในที#ประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดคดัค้านหรือไม ่ ถ้าไม่มีจะถือว่าที#ประชุมเลือกนาย
บรรจบ  มณเฑียร  ผู้ รับมอบฉนัทะของ UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED เป็นประธานในที#ประชมุ  

ไมม่ีผู้ ถือหุ้น และผู้ รับมอบฉนัทะคดัค้านการเลือกนายบรรจบ  มณเฑียร  ผู้ รับมอบฉนัทะของ UOB KAY HIAN 
PRIVATE LIMITED เป็นประธานในที#ประชมุ 

นายบรรจบ  มณเฑียร ทําหน้าที#ประธานในที#ประชมุ (“ประธาน”) ประธานได้กลา่วสวสัดีผู้ ถือหุ้น และขอบคณุผู้
ถือหุ้นทุกท่านที#ได้สละเวลาเข้าประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 (ครั !งที# 19) และเพื#อให้การประชุมดําเนินไปตาม
ระเบียบวาระ ประธานจึงได้มอบหมายให้นายทัศพร คุปตารักษ์ กรรมการและผู้ อํานวยการฝ่ายการเงินกลุ่ม เป็น
ผู้ดําเนินการประชมุ (“ผู้ดาํเนินการประชุม”) 

ผู้ดําเนินการประชมุได้กลา่วแนะนํากรรมการบริษัท และผู้บริหารที#เข้าร่วมประชมุ ดงันี ! 

กรรมการบริษัท ที*เข้าร่วมประชุม จาํนวน 5 ท่าน 
1. นายชาญ  บลูกลุ กรรมการ 
2. นายเอนก  กมลเนตร กรรมการ 
3. นายไนเจิล จอห์น คอร์นิค กรรมการ 
4. นายเดวิด เดสมอนด์ แทร์เร้นท์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
5. นายทศัพร  คปุตารักษ์ กรรมการและผู้ อํานวยการฝ่ายการเงินกลุม่ 

กรรมการบริษัท ที*ลาประชุม จาํนวน 2 ท่าน 
1. นายคริสโตเฟอร์ ไมเคิล ดีลานี   ประธานกรรมการ 
2. นายตรีขวญั  บนุนาค กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

ฝ่ายบริหารที*เข้าร่วมประชุม จาํนวน 3 ท่าน 
1. นางสาวบษุกร  บญุมาก ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชี 
2. นายธานินทร์  กมัทรทิพย์ ผู้ อํานวยการฝ่ายการเงิน 
3. นายสเปนเซอร์ แกรี# โรเบิรตส์ Marketing Director, Sathorn Square Office Tower Project 

ผู้สอบบัญชีและที*ปรึกษากฎหมายของบริษัทที*เข้าร่วมประชุม 

ผู้สอบบัญชีของบริษัท 
นายคริส  ดอลตนั     บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั  
ที*ปรึกษากฎหมายของบริษัท 
นางสาวเยาวโรจน์  กลิ#นบญุ    บริษัท วีระวงค์, ชินวฒัน์ และเพียงพนอ จํากดั  

โดยที#ปรึกษากฎหมายของการประชมุในวนันี !จะทําหน้าที#เป็นสกัขีพยานในการตรวจสอบเอกสารการลงคะแนน
ของผู้ ถือหุ้น และตรวจสอบการนบัคะแนนเสยีง  เพื#อให้การประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นไปอยา่งโปร่งใส  ถกูต้องตามกฎหมาย  และ
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เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัท 

ผู้ดําเนินการประชมุได้ชี !แจงรายละเอียดเกี#ยวกบัการประชมุ  และวิธีการออกเสียงลงคะแนน  โดยมีรายละเอียด
สรุปได้ดงันี ! 

• ผู้ ถือหุ้นหนึ#งราย มีคะแนนเสยีงเทา่กบัจํานวนหุ้นที#ตนถือหรือรับมอบฉนัทะมา  และสามารถลงคะแนนเสียง  
เห็นด้วย  หรือ  ไม่เห็นด้วย  หรือ  งดออกเสียง  ในแต่ละวาระ  เท่ากบัจํานวนหุ้นที#ตนถือหรือรับมอบฉนัทะ
มา  โดยใช้ใบลงคะแนนที#ได้รับ  ณ  ตอนลงทะเบียน 

• การนบัคะแนนเสยีง  จะนบัคะแนนเสยีงเฉพาะผู้ ถือหุ้นที#ลงคะแนนเสียง  ไม่เห็นด้วย  หรือ  งดออกเสียง ใน
แต่ละวาระเท่านั !น  โดยการยกมือให้เจ้าหน้าที#ไปเก็บใบลงคะแนน  และนําคะแนนเสียง  ไม่เห็นด้วย  หรือ  
งดออกเสยีง  ดงักลา่ว  มาหกัออกจากจํานวนเสยีงทั !งหมดที#เข้าร่วมประชมุ  สว่นที#เหลอืจะถือวา่เป็นคะแนน
เสียงที#ลงคะแนน  เห็นด้วย  ทั !งนี !  หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วย  และเป็นไปตามข้อบงัคบับริษัทใน
เรื#องคะแนนเสียง  ให้ถือว่าที#ประชุมให้ความเห็นชอบ  หรืออนุมตัิในวาระนั !นๆ  ยกเว้น  วาระที# 8.  เรื#อง
พิจารณาและอนมุตัิการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 9.  ซึ#งต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 
ใน 4 ของจํานวนเสยีงทั !งหมดของผู้ ถือหุ้นที#มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง  วาระที# 5.  เรื#องพิจารณาเลือกตั !ง
กรรมการแทนกรรมการที#ต้องพ้นจากตําแหน่งตามวาระ และ วาระที# 9.  เรื#องพิจารณาและอนุมัติการ
เลอืกตั !งกรรมการเพิ#ม 2 ทา่น  ขอให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเลอืกกรรมการเป็นรายบคุคล  

• เพื#อให้การนบัคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใสที#ปรึกษากฎหมายจากบริษัท วีระวงค์, ชินวฒัน์ และเพียง
พนอ จํากดั จะทําหน้าที#เป็นสกัขีพยานในการตรวจนบัคะแนนเสยีงในการประชมุครั !งนี !   

• ในการประชมุ จะพิจารณาเรื#องตามลาํดบัระเบียบวาระในหนงัสอืเชิญประชมุ  ทั !งนี ! ก่อนลงมติในแตล่ะวาระ  
ผู้ดําเนินการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามในประเด็นที#เกี#ยวข้องกับวาระนั !นๆ ตามความ
เหมาะสม  โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นที#ต้องการสอบถาม  กรุณาแจ้ง ชื#อ-นามสกลุ  และในกรณีที#เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ  
กรุณาแจ้งชื#อผู้ ถือหุ้นที#รับมอบฉนัทะมา ให้ที#ประชมุทราบก่อนสอบถามหรือแสดงความเห็นด้วยทกุครั !ง  เพื#อ
ประโยชน์ในการบนัทกึการประชมุ 

• บริษัทจะขอเก็บใบลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นคืนเมื#อเสร็จสิ !นการประชุม  เพื#อใช้เป็นหลกัฐาน  โดยขอความ
กรุณาผู้ ถือหุ้นมอบให้กบัเจ้าหน้าที#  ณ  บริเวณทางออกของห้องประชมุ  

เอกสารที#ใช้ในการประชุมวนันี !  บริษัทได้เผยแพร่ใน website ของบริษัท  และแจ้งต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย  ตั !งแตว่นัที# 23 มีนาคม 2555  รวมทั !งบริษัทได้ประกาศใน website ของบริษัท เชิญให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเรื#องที#เห็นว่าสําคญั  
สมควรที#จะบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555  และเสนอชื#อบุคคลที#มีคุณสมบตัิเหมาะสม 
และสอดคล้องกับหลกัเกณฑ์ของบริษัทเพื#อรับคดัเลือกแต่งตั !งเป็นกรรมการ  ตั !งแต่วนัที# 30 กันยายน 2554 ถึง วนัที# 30 
ธนัวาคม 2554  ซึ#งปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอชื#อบคุคลเพื#อเลือกตั !งเป็นกรรมการ  และ / หรือ  ระเบียบวาระเพิ#มเติมสําหรับ
การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555  ตามหลกัเกณฑ์ที#กําหนดแตป่ระการใด 

จากนั !น ผู้ดาํเนินการประชมุได้สอบถามที#ประชมุถงึความเห็นตอ่วิธีการออกเสยีงลงคะแนน การนบัคะแนนเสยีง  
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และการประกาศรายละเอียดผลคะแนนตามที#กลา่วข้างต้น  

มีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเกี#ยวกบัการเก็บบตัรลงคะแนน โดยมีสาระสาํคญัสรุปได้ดงันี ! 

นายสุพจน์ เอื &อชัยเลิศกุล  อาสาพิทกัษ์สทิธิ จาก สมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย แสดงความคิดเห็นดงันี ! 

• ในการเก็บบตัรลงคะแนนทุกวาระขอให้เก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะผู้ ถือหุ้นที#ลงคะแนนเสียง  ไม่เห็นด้วย  
หรือ  งดออกเสียง โดยการยกมือให้เจ้าหน้าที#ไปเก็บใบลงคะแนน  และนําคะแนนเสียง  ไม่เห็นด้วย  หรือ  
งดออกเสียง มาหกัออกจากจํานวนเสียงทั !งหมดที#เข้าร่วมประชุม  สว่นที#เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที#
ลงคะแนน  เห็นด้วย  เพื#อไมใ่ห้เป็นการเสยีเวลาในการนบัคะแนน 

นายสุชาติ  กัมพลกัญจนา  ผู้ รับมอบฉนัทะ แสดงความคิดเห็นดงันี ! 

• ในสว่นบตัรลงคะแนนที#ลงคะแนนเสยีงเห็นด้วย ขอให้บริษัทฯ เก็บคืนจากผู้ ถือหุ้นเมื#อเสร็จสิ !นการประชมุ
เพื#อเก็บไว้เป็นหลกัฐาน 

ผู้ดําเนินการประชมุได้ดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระ ดงันี ! 

วาระที* 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2554 (ครั&งที* 18) เมื*อวนัที* 28 เมษายน 
2554 

 ผู้ดําเนินการประชมุแจ้งตอ่ที#ประชมุวา่ บริษัทได้จดัทํารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2554 (ครั !ง
ที# 18)  ซึ#งได้จดัให้มีขึ !นเมื#อวนัที# 28 เมษายน 2554  และได้สง่สําเนารายงานการประชุมดงักลา่วให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ภายใน 14 วนั นบัแตว่นัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที#กฎหมายกําหนด รวมทั !ง
ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทเพื#อเป็นข้อมลูให้แก่ผู้ ถือหุ้นอีกทางหนึ#ง โดยมีรายละเอียดปรากฎตามสําเนารายงานการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2554 (ครั !งที# 18) ที#ได้สง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุรายพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นในครั !งนี !  

 ไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ#มเติม ผู้ดําเนินการประชุมจึงเสนอขอให้ที#ประชุมผู้ ถือหุ้น
พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2554 ) ครั !งที# 18 (  

 มติ ที#ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2554   ) ครั !งที# 18  ( ตามที#
ผู้ดําเนินการประชมุเสนอ ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที#มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ! 

รวมจํานวนผู้ออกเสยีง (90 ราย) 559,159,916 เสยีง   
เห็นด้วย จํานวน 490,937,896 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไมเ่ห็นด้วย จํานวน 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสยีง จํานวน 68,222,020 เสยีง   
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วาระที* 2 รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัท ประจาํปี 2554 

 ผู้ดําเนินการประชุมเสนอให้ที#ประชุมพิจารณารับทราบรายงานสรุปผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 
2554 ซึ#งปรากฎในรายงานประจําปี 2554 หน้า 91 ถึง 98  ซึ#งได้จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม  โดย
สาระสาํคญัของผลการดําเนินงานในปี 2554 ที#ผา่นมา  สรุปได้ดงันี ! 

  ในปี 2554  บริษัทมีรายได้รวมทั !งสิ !นจํานวน 1,144 ล้านบาท โดยรายได้จากธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ยงัคงเป็น
รายได้หลกัของบริษัท คิดเป็นจํานวน 583 ล้านบาท หรือร้อยละ 51 ของรายได้ทั !งหมด ในขณะที#บริษัทมีรายได้จากธุรกิจ
การเช่าและบริการ คิดเป็นจํานวน 471 ล้านบาท หรือร้อยละ 41 ของรายได้ทั !งหมด 

ในสว่นของรายได้จากธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ จํานวน 583 ล้านบาทนั !น จะพบวา่มีการปรับตวัลดลงร้อยละ 36 
หรือในจํานวน 327 ล้านบาท จากปี 2553  ทั !งนี !เป็นผลมาจากภาวะการชะลอตวัลงของเศรษฐกิจในช่วงปีที#ผ่านมา  ผล
ของภาวะการชะลอตวัลงของการขายในช่วงปลายของโครงการ โกลเด้น เลเจนด์, โกลเด้น เฮอริเทจ, โกลเด้น นครา  และ
แกรนด์ โมนาโค ประกอบกบัผลกระทบจากวิกฤตนํ !าทว่ม ซึ#งสง่ผลให้บริษัทมีการโอนบ้านและที#ดิน จํานวน 35 แปลง โดย
ลดลงจากปี 2553 ซึ#งมีการโอนบ้านและที#ดิน จํานวน 57 แปลง 

ในด้านรายได้จากธุรกิจการเช่าและบริการนั !น  บริษัทมีรายได้จากธุรกิจการเช่าและบริการเพิ#มขึ !นจากปี 
2553 ร้อยละ 10 หรือ 44 ล้านบาท เป็น 471 ล้านบาท  แม้ว่าบริษัทจะได้รับผลกระทบจากวิกฤตนํ !าท่วม  เนื#องจากในปี 
2553 บริษัทได้รับผลกระทบจากเหตกุารณ์ความไม่สงบทางการเมืองในช่วงต้นปี 2553  ได้สง่ผลต่ออตัราการเข้าพกัของ
โรงแรม Mayfair Marriott Executive Apartments และ The Ascott Sathorn Bangkok  ลดลง ทําให้รายได้ในปี 2553 อยู่
ในระดบัที#ตํ#ากวา่รายได้ในปี 2554 

นอกจากนี ! จากการที#บริษัทมิได้มีธุรกรรมการขายที#ดินเปลา่เช่นในปี 2553 ในจํานวน 604 ล้านบาท ก็เป็น
ปัจจยัสาํคญัที#ทําให้บริษัทมีรายได้รวมทั !งสิ !นลดลงเมื#อเทียบกบัรายได้ของปี 2553 

ในสว่นของรายจ่าย บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวมทั !งสิ !น 1,422 ล้านบาท ลดลง 898 ล้านบาท หรือร้อยละ 39 เมื#อ
เทียบกับปี 2553  โดยสาเหตุหลกัที#ค่าใช้จ่ายของบริษัทลดลงเป็นผลมาจากการลดลงของต้นทุนขายอสงัหาริมทรัพย์ 
จํานวน 353 ล้านบาท ซึ#งเป็นไปตามการลดลงของรายได้ และจากการที#บริษัทไมม่ีการบนัทกึต้นทนุขายที#ดินรอการพฒันา 
หรือที#ดินเปลา่ ในจํานวน 538 ล้านบาท  เนื#องจากบริษัทมิได้มีธุรกรรมการขายที#ดินเปลา่ เช่นในปี 2553  นอกจากนี ! 
คา่ใช้จ่ายในด้านอื#นๆ ของบริษัท อนัได้แก่ คา่ใช้จ่ายในการขาย และ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร มีการปรับลดลงเช่นกนั เมื#อ
เทียบกบัปี 2553 

อยา่งไรก็ตาม บริษัทมีต้นทนุทางการเงินที#เพิ#มขึ !น จํานวน 54 ล้านบาท หรือร้อยละ 45 จากปี 2553  อนัเป็น
ผลจากการปรับตวัสงูขึ !นของอตัราดอกเบี !ย  การใช้สินเชื#อเพิ#มขึ !นในโครงการ สาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ (“สาทร 

สแควร์”)  รวมทั !งการเปลี#ยนการบนัทึกดอกเบี !ยจ่ายในทรัพย์สินของโครงการ สาทรสแควร์ มาบนัทึกในงบกําไรขาดทนุ 
เนื#องจากการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว  และเมื#อรวมรายได้และค่าใช้จ่ายต่างๆเข้าด้วยกัน จะพบว่า บริษัทมีผล
ประกอบการขาดทนุก่อนรายการภาษีเงินได้เป็นจํานวน 232 ล้านบาท และเมื#อรวมรายการภาษีเงินได้จํานวน 21 ล้าน
บาท ทําให้บริษัทมีผลการประกอบการขาดทนุ เฉพาะสว่นของบริษัทเป็นจํานวนทั !งสิ !น 231 ล้านบาท ลดลงจากปี 2553 
จํานวน 70 ล้านบาท  
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มีผู้ ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น โดยมีสาระสาํคญัสรุปได้ดงันี ! 

นายพงษ์ธวัช  ชีรณวาณิช  ผู้ ถือหุ้น สอบถามดงันี ! 

• ในขณะนี !โครงการ สาทรสแควร์ มีผู้ เช่าพื !นที#แล้วคิดเป็นร้อยละเทา่ไหร่ 

• อตัราคา่เสื#อมราคาของโครงการสาทรสแควร์ ตอ่เดือน คิดเป็นเทา่ไหร่  

นายสเปนเซอร์ แกรี# โรเบิรตส์  Marketing Director ของโครงการสาทรสแควร์ ชี !แจงถึงผลการดําเนินการของ
โครงการตอ่ที#ประชมุ ดงันี ! 

• โครงการสาทรสแควร์ ได้รับการตอบรับอยา่งดีมากในช่วงหลายเดือนที#ผา่นมา โดยมีผู้ เช่ารายใหญ่ของ
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 ปัจจุบนั มี
อตัราการเช่าพื !นที#แล้ว คิดเป็นสดัส่วน 2 ใน 3 ของพื !นที#ทั !งอาคาร  โดยมีอัตราค่าเช่าที#นําเสนอต่อ
ผู้สนใจเช่าพื !นที# (asking price) ในจํานวน 775 บาท ตอ่ตารางเมตร  

ผู้ดําเนินการประชมุ ชี !แจงดงันี ! 

• คา่เสื#อมราคาของโครงการสารทรสแควร์ มีมลูคา่ประมาณ 15 ล้านบาท ตอ่เดือน 

ไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ#มเติม ผู้ ดําเนินการประชุมจึงเสนอให้ที#ประชุมพิจารณา
รับทราบสรุปผลการดําเนินงานของบริษัท ประจํา 2554 

 มติ ที#ประชมุมีมติรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําปี 2554  

วาระที* 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงนิประจาํปี สิ &นสุด ณ วนัที* 31 ธันวาคม 2554 

ผู้ดําเนินการประชุมแจ้งต่อที#ประชุมว่า  เพื#อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน
จํากดั พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 37  กําหนดวา่คณะกรรมการต้องจดัให้มีการทํางบการเงิน ณ วนัสิ !นสดุของ
รอบปีบญัชีของบริษัทเสนอตอ่ที#ประชมุผู้ ถือหุ้นในการประชมุสามญัประจําปี เพื#อพิจารณาอนมุตัิงบการเงิน และต้องจดัให้
ผู้สอบบญัชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนําเสนอตอ่ที#ประชมุผู้ ถือหุ้น   

 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอให้ที#ประชุมพิจารณาและอนมุตัิงบการเงินประจําปี สิ !นสดุ ณ วนัที# 
31 ธนัวาคม 2554  พร้อมทั !งรายงานของผู้สอบบญัชี  ซึ#งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบญัชีคือ บริษัท 
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จํากัด  โดยได้รับการพิจารณาและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการของบริษัทแล้ว  โดยมีรายละเอียดปรากฎในรายงานประจําปีของบริษัท หน้า 114 ถึง 196  ซึ#งได้จดัสง่ให้แก่
ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว  

ไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ#มเติม ผู้ ดําเนินการประชุมจึงเสนอให้ที#ประชุมพิจารณา
รับทราบสรุปผลการดําเนินงานของบริษัท ประจํา 2554 

 มติ ที#ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติอนมุตัิงบการเงินประจําปี สิ !นสดุ ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2554  ซึ#งผ่าน
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การตรวจสอบของผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที#มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ดงันี ! 

รวมจํานวนผู้ออกเสยีง (94 ราย) 559,205,317 เสยีง   
เห็นด้วย จํานวน 490,983,297 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไมเ่ห็นด้วย จํานวน 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสยีง จํานวน 68,222,020 เสยีง   

วาระที* 4 พิจารณาและอนุมัติการไม่จัดสรรกาํไรประจาํปี 2554  และการงดจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2554 

 ผู้ดําเนินการประชมุได้แจ้งตอ่ที#ประชมุวา่ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นไม่เกินกว่าร้อยละ 60 
ของกําไรสทุธิในแต่ละปี ทั !งนี !การจ่ายเงินปันผลจะมีการนําปัจจยัต่างๆ มาพิจารณาประกอบ ดงัเช่น ผลการดําเนินงาน
และฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื#นๆ ที#เกี#ยวข้องในการบริหารงานของ
บริษัท อยา่งไรก็ดีจากการดําเนินงานในรอบปี 2554 ที#ผ่านมา บริษัทมีผลประกอบการขาดทนุรวมทั !งมีความจําเป็นที#จะ
ดํารงสภาพคล่องไว้เพื#อการลงทุนในในโครงการต่างๆ ของบริษัททั !งปัจจุบันและในอนาคต คณะกรรมการบริษัทจึง
เห็นสมควรเสนอในที#ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาไมจ่ดัสรรกําไรประจําปี 2554 และงดจ่ายเงินปันผลประจําปี 2554 

 มีผู้ ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ#มเติม สรุปสาระสาํคญัได้ดงันี ! 

 นายพงษ์ธวัช  ชีรณวาณิช  ผู้ ถือหุ้น สอบถามดงันี ! 

• บริษัทสามารถประมาณการได้หรือไมว่า่จะสามารถจ่ายเงินปันผลได้ในระยะเวลาใด   

 ผู้ดําเนินการประชมุ ชี !แจงดงันี ! 

• บริษัทมีการเพิ#มทนุเพื#อนําเงินมาใช้ลงทนุในโครงการของบริษัท ซึ#งการลงทนุของบริษัทสว่นใหญ่เป็น
โครงการขนาดใหญ่ที#ต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างมาก  รวมทั !งจะต้องใช้เวลากว่าจะรับผลตอบแทน
กลบัมา  ในขณะเดียวกนับริษัทก็มีแผนการลงทนุในอีกหลายๆ โครงการ  บริษัทมีความเข้าใจเป็นอยา่ง
ดีวา่การจ่ายเงินปันผลเป็นสิ#งสําคญัที#ผู้ ถือหุ้นให้ความสนใจ  แต่ในขณะนี !บริษัทจะขอเน้นในเรื#องของ
การลงทุนและหาผลตอบแทนจากการลงทุนก่อน  ต่อจากนั !นบริษัทจึงจะพิจารณาในการจะนํา
ผลตอบแทนจากการลงทนุนั !นคืนกลบัมาให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

 นายสุชาติ  กัมพลกัญจนา  ผู้ รับมอบฉนัทะ สอบถามดงันี ! 

• ในเอกสารงบการเงินในรายงานประจําปี หน้า 119 ในสว่นของงบการเงินรวมแสดงการขาดทนุจํานวน 
231 ล้านบาท  แตใ่นหนงัสอืเชิญประชมุ วาระที# 4  แสดงการขาดทนุจํานวน 264.36 ล้านบาท  ดงันั !น 
จึงขอให้อธิบายถึงความแตกตา่งของตวัเลขการขาดทนุดงักลา่ว 

 ผู้ดําเนินการประชมุ ชี !แจงดงันี ! 

• การขาดทุน 231 ล้านบาท นั !น เป็นการขาดทุนภายใต้งบการเงินรวมของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพ
เพอร์ตี ! ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทในเครือ  สว่นการขาดทนุในจํานวน 264.36 ล้าน
บาท นั !น  เป็นการขาดทุนในงบการเงินเดี#ยวของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ! ดีเวลลอปเม้นท์ 
จํากดั (มหาชน) 
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ไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ#มเติม ผู้ ดําเนินการประชุมจึงเสนอให้ที#ประชุมพิจารณา
อนมุตัิการไมจ่ดัสรรกําไรประจําปี 2554 และการงดจ่ายเงินปันผลประจําปี 2554 

 มติ ที#ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการไม่จัดสรรกําไรประจําปี 2554 และการงดจ่ายเงินปันผล
ประจําปี 2554 ตามรายละเอียดดงักลา่วข้างต้น ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที#มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
ดงันี ! 

รวมจํานวนผู้ออกเสยีง (100 ราย) 559,351,728 เสยีง   
เห็นด้วย จํานวน 559,344,928 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไมเ่ห็นด้วย จํานวน 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสยีง จํานวน 6,800 เสยีง   

วาระที* 5 พิจารณาเลือกตั &งกรรมการแทนกรรมการที*ต้องพ้นจากตาํแหน่งตามวาระ 

 ผู้ดําเนินการประชมุได้แถลงตอ่ที#ประชมุวา่ ตามมาตรา 71 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 
2535  และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 17 กําหนดไว้วา่  ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีทกุครั !ง  ให้กรรมการออกจาก
ตําแหนง่จํานวน 1 ใน 3 เป็นอตัรา  ถ้าจํานวนกรรมการที#จะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้  ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้
ที#สดุกบัสว่น 1 ใน 3  กรรมการผู้ออกจากตาํแหนง่ตามวาระนั !น  อาจจะได้รับเลอืกตั !งใหมไ่ด้   

 สาํหรับในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 กรรมการที#ต้องพ้นจากตาํแหนง่ตามวาระ จํานวน 3 ทา่น 
ได้แก่  
 1. นายอลนั แคม ตําแหนง่ กรรมการอิสระ   
 2. นายเดวิด เดสมอนด์ แทร์เร้นท์ ตําแหนง่ กรรมการอิสระ   
 3. นายตรีขวญั  บนุนาค ตําแหนง่ กรรมการอิสระ   

เนื#องจาก นายอลนั  แคม  ได้ขอลาออกจากการดํารงตําแหน่งกรรมการ  กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ  และ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  เมื#อวันที# 6 มีนาคม 2555  ดังนั !น  ในการประชุมครั !งนี ! จึงมีกรรมการที#ต้องพ้นจาก
ตําแหน่งตามวาระ รวมจํานวน 2 ท่าน  คือ  นายเดวิด เดสมอนด์ แทร์เร้นท์  และ นายตรีขวญั  บนุนาค  คณะกรรมการ
บริษัทซึ#งไม่รวมกรรมการผู้มีสว่นได้เสีย  ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่า  กรรมการที#ต้องพ้นจากตําแหน่งตามวาระทั !ง 2 
ท่าน  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535  และมีความรู้  ความสามารถ  
รวมถึงมีประสบการณ์ในธุรกิจที#เกี#ยวข้องกบัการดําเนินงานของบริษัท  สามารถที#จะช่วยพฒันาบริษัทได้  จึงเห็นสมควร
เสนอที#ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น  พิจารณาเลือกตั !งกรรมการที#ครบกําหนดออกตามวาระทั !ง 2 ท่าน กลบัเข้าดํารงตําแหน่ง
กรรมการอีกวาระหนึ#ง  ข้อมลูประวตัิของกรรมการทั !ง 2 ทา่น  ปรากฎอยูใ่นหน้า 20 ถึง 23 ของหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น
ในครั !งนี !  

มีผู้ ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ#มเติม สรุปสาระสาํคญัได้ดงันี ! 

 นายธีระศาสตร์  นิตย์สุภาพ  ผู้ รับมอบฉนัทะจาก Well Base Development Limited ซึ#งถือหุ้นรวมทั !งสิ !น 
199,273,554 หุ้น เสนอตอ่ที#ประชมุดงันี ! 

• ขอเสนอชื#อบุคคลภายนอก จํานวน 3 ท่าน ต่อที#ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื#อให้ที#ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณา
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เลือกตั !งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท แทนกรรมการที#ต้องพ้นจากตําแหน่งตามวาระในการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 นี ! รวม 3 ตําแหนง่   

• ประวตัิโดยสงัเขปของบุคคลทั !ง 3 ท่านที#เสนอขอให้ที#ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั !งเป็นกรรมการ
อิสระของบริษัท มีดงันี ! 

1. นายสุรัตน์  จิรจรัสพร    
อายุ 43 ปี 
การศึกษา ปริญญาโท  การเงิน (Master of Science in Finance) – Temple University, 

U.S.A. 
ประวัติการทาํงาน Global Fixed Income Specialist ของ Bloomberg L.P. 

ผู้ อํานวยการอาวโุส ฝ่ายบริหารสนิทรัพย์ของ บมจ. เอแคป แอ๊ดไวเซอรี# 

2. นายประสงค์  ธชทรงธรรม 
อายุ 52 ปี 
การศึกษา ปริญญาตรี  สาขาการบญัชี  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ประวัติการทาํงาน กรรมการ  บริษัท พระนครยนตรการ จํากดั 

กรรมการ  บริษัท แปซิฟิค แอสเซท็ส์ จํากดั (มหาชน)  

3. นายระพีพัฒน์  สวนศิลป์พงศ์  
อายุ 49 ปี 
การศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี สาขาการเงิน   
 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ประวัติการทาํงาน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ  บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั#น จํากดั 

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ  บริษัท ไทย โรตารี# เอ็นจิเนียริ#ง จํากดั 
(มหาชน) 

ผู้ดําเนินการประชมุได้ขอให้ที#ปรึกษากฎหมาย ชี !แจงตอ่ที#ประชมุเกี#ยวกบัวิธีปฏิบตัิเมื#อมีผู้ ถือหุ้นเสนอรายชื#อ
บคุคลภายนอกเพิ#มเติมเพื#อให้ที#ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั !งเป็นกรรมการของบริษัท แทนกรรมการที#ต้องพ้นจาก
ตําแหนง่ตามวาระ 

ที#ปรึกษากฎหมาย ชี !แจงดงันี ! 

• ในทางกฎหมาย ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื#อบุคคลภายนอกเพิ#มเติมเพื#อให้ที#ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา
เลือกตั !งเป็นกรรมการของบริษัท นอกเหนือจากบุคคลที#คณะกรรมการบริษัทเสนอ และในกรณีที#มี
บคุคลที#ได้รับการเสนอชื#อเพื#อให้ที#ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั !งเป็นกรรมการของบริษัทมากกว่า
จํานวนตําแหน่งกรรมการบริษัทที#ว่างลง ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 15  กําหนดไว้ว่า “การเลือกตั !ง
กรรมการให้กระทําโดยที#ประชุมผู้ ถือหุ้นตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัต่อไปนี !  บคุคลซึ#งได้รับคะแนน
เสยีงสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตั !งเป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที#จะพึงมีหรือพึง
เลือกในครั !งนั !น  ในกรณีที#บคุคลซึ#งได้รับการเลือกตั !งในลําดบัถดัมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจํานวน
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กรรมการที#จะพงึมีหรือพงึเลอืกตั !งในครั !งนั !น  ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสยีงชี !ขาด” 

• ในวาระนี !มีผู้ ถือหุ้นเสนอชื#อบุคคลเพื#อให้ที#ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั !งเป็นกรรมการของบริษัท 
นอกเหนือจากบคุคลที#คณะกรรมการบริษัทเสนอ จํานวน 3 ทา่น  ซึ#งเมื#อรวมกบับคุคลจํานวน 2 ทา่น ที#
คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที#ประชุม  จึงมีผู้ ที#ได้รับการเสนอชื#อต่อที#ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื#อพิจารณา
เลอืกตั !งเป็นกรรมการของบริษัท รวม 5 ท่าน  อย่างไรก็ดี เนื#องจากตําแหน่งกรรมการบริษัทที#ว่างลงมี
จํานวน 3 ตําแหน่ง  ดงันั !น ผู้ ถือหุ้นจึงสามารถเลือกตั !งบุคคลเพื#อเป็นกรรมการของบริษัทได้ 3 ท่าน
เทา่นั !น  

• การลงคะแนนในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ! มีผลทําให้บตัรลงคะแนนเป็นบตัรเสยี  
- กรณีที#ผู้ ถือหุ้นแสดงเจตนาเลอืกตั !งบคุคลเพื#อเป็นกรรมการของบริษัทเกิน 3 ทา่น  
- กรณีที#ผู้ ถือหุ้นไมแ่สดงเจตนาใดๆ ในบตัรลงคะแนน 

• กรณีที#ผู้ ถือหุ้นเลอืกบคุคล 3 ทา่นใดเป็นกรรมการ จะถือวา่บคุคลอีก 2 ทา่นที#เหลอืเป็นบคุคลที#ผู้ ถือหุ้น
ไมไ่ด้เลอืกเป็นกรรมการ  

 นายสุพจน์  เอื &อชัยเลิศกุล  อาสาพิทกัษ์สิทธิ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย  สอบถาม และแสดง
ความคิดเห็นดงันี ! 

• ผู้ รับมอบฉนัทะจาก Well Base Development Limited ได้มีการเสนอรายชื#อบคุคลทั !ง 3 ท่านแก่บริษัท
ลว่งหน้าเพื#อให้ที#ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตั !งเป็นกรรมการก่อนการประชมุครั !งนี !หรือไม ่  

• ตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที#ดี (Corporate Governance) และตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์  
บริษัทควรจะเผยแพร่ข้อมลูประวตัิของบคุคลที#จะเสนอให้ที#ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตั !งเป็นกรรมการให้ผู้ ถือ
หุ้นทราบลว่งหน้า โดยผา่นทาง website หรือช่องทางสื#อสารอื#นๆ อยา่งน้อย 1 สปัดาห์  เพื#อให้ผู้ ถือหุ้น
รายย่อยทราบประวตัิความเป็นมา  ประสบการณ์ทางธุรกิจทั !งในอดีตและปัจจุบันของผู้ ที#ได้รับการ
เสนอชื#อเพื#อเลือกตั !งเป็นกรรมการ  เพื#อประกอบการตดัสินใจ  มิฉะนั !นผู้ ถือหุ้นรายย่อยจะเป็นฝ่ายที#
เสยีประโยชน์อยา่งมากในวาระนี ! 

ผู้ดําเนินการประชมุ ชี !แจงดงันี !    

• ก่อนการประชมุผู้ ถือหุ้นไมม่ีการยื#นเสนอรายชื#อบคุคลทั !ง 3 ท่านแก่บริษัทลว่งหน้าเพื#อให้ที#ประชุมผู้ ถือ
หุ้นเลือกตั !งเป็นกรรมการ และบริษัทไม่สามารถห้ามผู้ ถือหุ้นในการเสนอเรื#องใดๆ ต่อที#ประชุมได้  
เนื#องจากเป็นสทิธิที#ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอชื#อบคุคลเพื#อเลือกตั !งเป็นกรรมการต่อที#ประชุมผู้ ถือหุ้น  หาก
บริษัทได้รับทราบเรื#องดงักลา่วก่อน  บริษัทก็พร้อมที#จะเสนอชื#อพร้อมกบัข้อมลูของบคุคลที#บริษัทเห็น
ว่าเหมาะสมต่อที#ประชุมผู้ ถือหุ้น ดงัเช่น  การที#คณะกรรมการเสนอแต่งตั !งกรรมการอิสระเพิ#มเติม ใน
วาระที# 9.  

 นายสุชาติ  กัมพลกัญจนา  ผู้ รับมอบฉนัทะ สอบถามดงันี ! 

• เหตุใดในวาระที# 5  มีกรรมการที#ต้องพ้นจากตําแหน่งตามวาระ จํานวน 3 ท่าน  โดยคณะกรรมการ
เสนอให้ที#ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตั !งกรรมการกลบัเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ#ง จํานวน 2 ท่าน  โดยเว้น
ไว้ 1 ท่าน  แต่ในเอกสารแนบหน้าที#มีข้อมูลประวตัิกรรมการในหนงัสือเชิญประชุมมีรายชื#อทั !งหมด 4 
ทา่น 
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• เหตใุดบตัรลงคะแนนของวาระนี !  จึงมีบตัรลงคะแนน 5.3,  5.4  และ 5.5  เพิ#มเข้ามา  ในเมื#อบริษัทมี
การเสนอบคุคลกลบัเข้ามาดํารงตําแหนง่กรรมการเพื#อให้ที#ประชมุเลือก เพียง 2 ท่าน คือ ข้อ 5.1  นาย
เดวิด เดสมอนด์ แทร์เร้นท์  และ 5.2  นายตรีขวญั  บนุนาค   

 ผู้ดําเนินการประชมุ ชี !แจงดงันี ! 

• ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี  กรรมการที#อยู่ในตําแหน่งนานที#สดุ จะเป็นกรรมการที#ต้องพ้น
จากตําแหนง่ตามวาระ  ในการประชมุครั !งนี ! มีกรรมการที#ต้องพ้นจากตําแหนง่ตามวาระ จํานวน 3 ทา่น  
แต่เนื#องจากมีกรรมการ 1 ท่าน  ได้ลาออกไปก่อนหน้านี !แล้ว  ดงันั !น จึงเหลือกรรมการที#ต้องพ้นจาก
ตําแหน่ง 2 ท่าน คือ นายเดวิด เดสมอนด์ แทร์เร้นท์  และนายตรีขวัญ  บุนนาค  ในขณะเดียวกัน  
คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าควรมีกรรมการเพิ#มเติมอีก 2 ท่าน  เพื#อให้เกิดความโปร่งใสในการ
บริหารงาน  และเพื#อพิทกัษ์ผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น  แตเ่นื#องจาก ณ เวลานั !น ไมม่ีตําแหนง่วา่ง  ดงันั !น 
คณะกรรมการจึงต้องเสนอวาระการแต่งตั !งกรรมการเพิ#มต่อที#ประชุมผู้ ถือหุ้น เพื#อให้ที#ประชุมเป็นผู้
พิจารณาอนุมตัิ  โดยในเรื#องนี !จะเป็นการพิจารณาในวาระที# 9.  ซึ#งไม่เกี#ยวข้องกับกรณีที#มีผู้ รับมอบ
ฉนัทะของ Well Base Development Limited เสนอชื#อบคุคล 3 ท่านเพิ#มเติม เพื#อเข้ารับการเลือกตั !ง
เป็นกรรมการในวาระนี !แตอ่ยา่งใด 

 นายสุพจน์  เอื &อชัยเลิศกุล  อาสาพิทกัษ์สทิธิ จากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย  แสดงความคิดเห็น ดงันี !  

• ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิเลอืกกรรมการในวาระนี ! จํานวน 1 หรือ 2 ทา่น ก็ได้  โดยไม่จําเป็นต้องเลือกกรรมการถึง 
3 ทา่น  

• บตัรลงคะแนนของบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั ได้จดัทําถกูต้องแล้ว เนื#องจาก
ข้อบงัคบัของบริษัทกําหนดจํานวนกรรมการสงูสดุไว้ ในปัจจุบนัหากมีตําแหน่งกรรมการว่างอยู่เท่าใด  
ในบตัรลงคะแนนก็ควรมีช่องเผื#อไว้ให้พอดีกบัจํานวนตําแหนง่กรรมการที#วา่งอยู ่ เพื#อใช้สาํหรับกรณีที#มี
การเสนอชื#อกรรมการเพิ#มเติม 

• ขอให้ชี !แจงเรื#องบตัรลงคะแนนวา่บตัรลงคะแนนใบใดเป็นของบคุคลท่านใด โดยขอให้ดําเนินการเสนอ
รายละเอียดบนจอภาพ เพื#อให้เกิดความชดัเจนในการลงคะแนน 

 ผู้ดําเนินการประชมุ ชี !แจงดงันี ! 

• บตัรลงคะแนนในวาระนี ! มีการทําบตัรลงคะแนนเผื#อไว้อีก 3 บตัร คือ 5.3  5.4  และ 5.5  เนื#องจาก
ระบบการนบัคะแนนของการประชุมในครั !งนี !ใช้ระบบบาร์โค้ด ซึ#งหากไม่มีการทําบตัรลงคะแนนเผื#อไว้ 
และมีการเสนอชื#อกรรมการเพิ#มเติม จะก่อให้เกิดอปุสรรคในการนบัคะแนนอยา่งมาก ดงันั !นการทําบตัร
ลงคะแนนเผื#อไว้อีก 3 บตัร จึงเป็นไปเพื#อความสะดวกรวดเร็วสาํหรับการนบัคะแนน   

ที#ปรึกษากฎหมาย ชี !แจง ดงันี ! 

• ขอให้ที#ประชมุรับทราบรายชื#อของบคุคลทั !ง 5 ทา่น ในบตัรลงคะแนน ดงันี ! 
5.1. นายเดวิด เดสมอนด์ แทร์เร้นท์ 
5.2. นายตรีขวญั  บนุนาค 
5.3. นายสรัุตน์  จิรจรัสพร 
5.4. นายประสงค์  ธชทรงธรรม 
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5.5. นายระพีพฒัน์  สวนศิลป์พงศ์ 

โดยบคุคลในบตัรลงคะแนน 5.1 และ 5.2 เป็นบคุคลที#ได้รับการเสนอชื#อโดยคณะกรรมการบริษัท และ
บคุคลในบตัรลงคะแนน 5.3, 5.4 และ 5.5 เป็นบคุคลที#ได้รับการเสนอชื#อโดยผู้ ถือหุ้น  

• ขอให้ฝ่ายเลขานุการดําเนินการจัดทํารายชื#อของบุคคลที#ได้รับการเสนอชื#อโดยผู้ ถือหุ้นเพื#อนําขึ !น
จอภาพ 

 นายสุริยนต์  จิตราภณัฑ์  ผู้ ถือหุ้น  สอบถามดงันี ! 

• ขอให้บริษัทแสดงข้อมลูประวตัิบคุคลที#ได้รับการเสนอชื#อทั !ง 3 ท่าน บนจอภาพ เพื#อให้ที#ประชุมได้รับ
ทราบข้อมลูอยา่งชดัเจน  เนื#องจากบคุคลทั !ง 3 ทา่นเป็นบคุคลที#เพิ#งเสนอเข้ามาใหมใ่นวาระการประชุม  
ทั !งนี !เพื#อความโปร่งใสของการเสนอชื#อบคุคลเพื#อให้ที#ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตั !งเป็นกรรมการ 

 ผู้ดําเนินการประชมุ  ชี !แจงดงันี ! 

• เนื#องจากบริษัทไมท่ราบมาก่อนว่าจะมีการเสนอชื#อบคุคลเพิ#มเติมเพื#อให้ที#ประชุมผู้ ถือหุ้นเลือกตั !งเป็น
กรรมการ ดงันั !น บริษัทจึงไมส่ามารถนําเสนอประวตัิของทั !ง 3 ทา่น แสดงตอ่ที#ประชมุในเวลานี !ได้ 

นายสุริยนต์  จิตราภณัฑ์  ผู้ ถือหุ้น  สอบถามดงันี ! 

• ขอให้บคุคลที#ได้รับการเสนอชื#อทั !ง 3 ทา่นแนะนําตวั เพื#อให้ผู้ ถือหุ้นได้รู้จกัก่อนที#จะตดัสินใจลงคะแนน
ได้หรือไม ่

 นายธีรศาสตร์  นิตย์สุภาพ  ผู้ รับมอบฉนัทะ Well Base Development Limited  ชี !แจงดงันี ! 

• บคุคลที#ได้รับการเสนอชื#อเป็นกรรมการทั !ง 3 ท่านไม่ได้มาเข้าร่วมประชุมในวนันี ! จึงไม่สามารถแนะนํา
ตวัตอ่ที#ประชมุผู้ ถือหุ้นได้ 

• ขอแจ้งให้ที#ประชุมรับทราบถึงประวตัิของบคุคลทั !ง 3 ท่านที# Well Base Development Limited เสนอ
ตอ่ที#ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื#อเลอืกตั !งเป็นกรรมการอีกครั !งหนึ#ง ดงันี !  

1. นายสุรัตน์  จิรจรัสพร    
อายุ 43 ปี 
การศึกษา ปริญญาโท  การเงิน (Master of Science in Finance) – Temple University, 

U.S.A. 
ประวัติการทาํงาน Global Fixed Income Specialist ของ Bloomberg L.P. 

ผู้ อํานวยการอาวโุส ฝ่ายบริหารสนิทรัพย์ของ บมจ. เอแคป แอ๊ดไวเซอรี# 

2. นายประสงค์  ธชทรงธรรม 
อายุ 52 ปี 
การศึกษา ปริญญาตรี  สาขาการบญัชี  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ประวัติการทาํงาน กรรมการ  บริษัท พระนครยนตรการ จํากดั 

กรรมการ  บริษัท แปซิฟิค แอสเซท็ส์ จํากดั (มหาชน)  

3. นายระพีพัฒน์  สวนศิลป์พงศ์  
อายุ  49 ปี 
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การศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี สาขาการเงิน   
  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ประวัติการทาํงาน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ  บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั#น จํากดั 

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ  บริษัท ไทย โรตารี# เอ็นจิเนียริ#ง จํากดั 
(มหาชน) 

ที#ปรึกษากฎหมาย ชี !แจง ดงันี ! 

• ขอชี !แจงให้ที#ประชมุทราบถึงรายชื#อของบคุคลทั !ง 5 ทา่น ตามที#ปรากฎบนจอภาพ ดงันี ! 
- บตัรลงคะแนน 5.1  นายเดวิด เดสมอนด์ แทร์เร้นท์ 
- บตัรลงคะแนน 5.2  นายตรีขวญั  บนุนาค 
- บตัรลงคะแนน 5.3  นายสรัุตน์  จิรจรัสพร 
- บตัรลงคะแนน 5.4  นายประสงค์  ธชทรงธรรม 
- บตัรลงคะแนน 5.5  นายระพีพฒัน์  สวนศิลป์พงศ์ 

• ขอให้ผู้ ถือหุ้นแสดงเจตนาเลือกตั !งบคุคลไม่เกิน 3 ท่านเป็นกรรมการในบตัรลงคะแนน โดยจะแสดง
เจตนาเลอืก 1 ทา่น 2 ทา่น หรือ 3 ทา่นก็ได้ และสง่บตัรลงคะแนนให้กบัเจ้าหน้าที# 

นางสุดา  รุ่งฟ้าแสงอรุณ  ผู้ ถือหุ้น  สอบถาม ดงันี ! 

• บริษัทได้ประกาศใน website ของบริษัท เรื#องให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอชื#อบคุคลเพื#อเข้ารับการคดัเลือก
เป็นกรรมการบริษัทหรือไม ่ เหตใุดผู้ ถือหุ้นจึงได้มาเสนอเรื#องดงักลา่วในเวลานี ! 

 ผู้ดําเนินการประชมุ  ชี !แจง ดงันี ! 

• บริษัทได้เผยแพร่ประกาศในเรื#องดงักลา่ว ใน website ของบริษัทแล้ว  แตไ่มม่ีผู้ เสนอเข้ามาแต่ประการ
ใด  ดงัที#ได้เรียนให้ที#ประชมุทราบในตอนต้นของการประชมุแล้ว 

นายสุริยนต์  จิตราภณัฑ์  ผู้ ถือหุ้น  สอบถาม และแสดงความคิดเห็นดงันี ! 

• ในการเสนอชื#อบคุคลเพิ#มเติมเพื#อให้ที#ประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตั !งเป็นกรรมการ โดยหลกัการควรมีการแจ้ง
ให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้า  

• เหตใุดคณุชาญ  บลูกลุ  ซึ#งเป็นกรรมการที#เป็นตวัแทนของ Well Base Development Limited เช่นกนั  
จึงไมด่ําเนินการตกลงกบัคณะกรรมการก่อน  และเสนอเรื#องนี !มาลว่งหน้า 

 นายชาญ  บลูกลุ  กรรมการบริษัท  ชี !แจงดงันี ! 

• ตนไม่ได้ทําหน้าที#เป็นผู้แทนของ Well Base Development Limited และไม่ได้รู้จกักบัผู้ รับมอบฉนัทะ
ของ Well Base Development Limited ที#มาเข้าร่วมประชมุในวนันี ! 
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นายสุพจน์  เอื &อชัยเลิศกุล  อาสาพิทกัษ์สทิธิ จากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย  แสดงความคิดเห็น ดงันี !  

• ขอเสนอให้ประกาศขอตวัแทนผู้ ถือหุ้นรายย่อยในที#ประชุมนี !  อาสาทําหน้าที#ในการนบัคะแนนเสียงใน
วาระนี !  เพื#อให้เกิดความโปร่งใส 

 ผู้ดําเนินการประชมุจึงได้ประกาศขอตวัแทนของที#ประชุม เพื#ออาสาทําหน้าที#ตรวจนบัคะแนนเสียงในวาระนี ! 
แตไ่มม่ีผู้ใดอาสาทําหน้าที#ดงักลา่ว   

 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ#มเติม  ผู้ดําเนินการประชมุจึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงมติในวาระนี ! 

 มติ ที#ประชมุพิจารณาแล้ว มีมตเิลอืกตั !งกรรมการเป็นรายบคุคล โดยผู้ ที#ได้รับการเลอืกตั !งเป็นกรรมการใหม ่
แทนกรรมการที#ต้องพ้นจากตําแหนง่ตามวาระ จํานวน 3 ทา่น  มดีงันี ! 

 1) เลือกตั !ง  นายสุรัตน์  จิรจรัสพร  เป็นกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากของผู้ ถือหุ้นที#มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  ดงันี ! 

รวมจํานวนผู้ออกเสยีง (106 ราย) 559,404,828 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 
เห็นด้วย จํานวน 545,773,980 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9971 
ไมเ่ห็นด้วย จํานวน 15,400 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0028 
งดออกเสยีง จํานวน 114,100 เสยีง   
ไมส่ง่บตัรลงคะแนน จํานวน 13,501,348 เสยีง   

 2) เลอืกตั !ง  นายประสงค์  ธชทรงธรรม  เป็นกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง
ข้างมากของผู้ ถือหุ้นที#มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  ดงันี ! 

รวมจํานวนผู้ออกเสยีง (106 ราย) 559,404,828 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 
เห็นด้วย จํานวน 544,891,320 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9064 
ไมเ่ห็นด้วย จํานวน 510,200 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0935 
งดออกเสยีง จํานวน 114,100 เสยีง   
ไมส่ง่บตัรลงคะแนน จํานวน 13,889,208 เสยีง   

3) เลือกตั !ง  นายระพีพัฒน์  สวนศิลป์พงศ์  เป็นกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัท ด้วยคะแนน
เสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที#มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  ดงันี ! 

รวมจํานวนผู้ออกเสยีง (106 ราย) 559,404,828 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 
เห็นด้วย จํานวน 544,958,320 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.8991 
ไมเ่ห็นด้วย จํานวน 550,200 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.1008 
งดออกเสยีง จํานวน 9,100 เสยีง   
ไมส่ง่บตัรลงคะแนน จํานวน 13,887,208 เสยีง   
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วาระที* 6 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ประจาํปี 2555 

 ผู้ดําเนินการประชุมได้แจ้งต่อที#ประชุมว่าเพื#อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับผลตอบแทนที#เหมาะสม รวมทั !ง
เป็นการส่งเสริมการปฏิบตัิหน้าที#ของคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาการจ่าย
คา่ตอบแทนกรรมการ โดยศกึษาจากรายงานการสาํรวจคา่ตอบแทนกรรมการ ของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย  รวมทั !งความเหมาะสมประการต่างๆ เทียบเคียงกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน  คณะกรรมการบริษัทมีความ
เห็นชอบตามคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน ในการเสนอที#ประชมุผู้ ถือหุ้น อนมุตัิการจ่ายคา่ตอบแทนคณะกรรมการ
บริษัท  คณะกรรมการตรวจสอบ  และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประจําปี 2555  ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 
บาท (ห้าล้านบาท)  ซึ#งประกอบด้วย ค่าเบี !ยประชุม และค่าตอบแทนกรรมการรายปี  ซึ#งวงเงินนี !เท่ากบัวงเงินที#เสนอและ
ได้รับการอนมุตัิในปี 2554  

ทั !งนี ! ในปี 2554 ที#ผ่านมา  ที#ประชุมได้อนุมตัิค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 
บาท (ห้าล้านบาท) เช่นกนั โดยเป็นค่าเบี !ยประชุมให้แก่ คณะกรรมการ  คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการพิจารณา
คา่ตอบแทน ในอตัรา 30,000 บาท (สามหมื#นบาท) สําหรับประธานที#ดําเนินการประชุม  และ 20,000 บาท (สองหมื#นบาท) 
สําหรับกรรมการ ต่อการเข้าประชุม 1 ครั !ง  รวมทั !งอนุมตัิค่าตอบแทนรายปี ซึ#งขึ !นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท ทั !งนี !  
บริษัทได้มีการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการรวมเป็นเงินทั !งสิ !น 1,470,000 บาท (หนึ#งล้านสี#แสนเจ็ดหมื#นบาท)  โดยไม่มีการ
จ่ายค่าตอบแทนรายปีให้แก่คณะกรรมการแต่อย่างใด  รายละเอียดค่าตอบแทนที#กรรมการแต่ละท่านได้รับ ปรากฎอยู่ใน
รายงานประจําปี 2554  หน้า 56  ซึ#งได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุ 

ไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ#มเติมในวาระนี ! ผู้ ดําเนินการประชุมจึงเสนอให้ที#ประชุม
พิจารณาอนมุตัิการจ่ายคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจําปี 2555 
 มติ ที#ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจําปี 2555 ตาม
รายละเอียดดงักล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทั !งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ#งมาประชุม 
ดงันี ! 

รวมจํานวนผู้ออกเสยีง (111 ราย) 559,417,834 เสยีง   
เห็นด้วย จํานวน 559,411,034 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9987 
ไมเ่ห็นด้วย จํานวน 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสยีง จํานวน 6,800 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0012 

วาระที* 7 พิจารณาแต่งตั &งผู้สอบบัญชขีองบริษัทและกาํหนดค่าตอบแทนประจาํปี 2555 

 ผู้ดําเนินการประชมุแจ้งตอ่ที#ประชมุวา่ คณะกรรมการตรวจสอบได้ดําเนินการคดัเลือกผู้สอบบญัชี ประจําปี 
2555  และได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา  เพื#อเสนอให้ที#ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตั !งผู้สอบบญัชีจาก บริษัท 
เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจําปี 2555  เนื#องจากบริษัท เคพีเอ็มจี 
ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ตั !งแต่ปี 2549  ทําให้มีความรู้และความ
เข้าใจในด้านตา่งๆ เกี#ยวกบับริษัทเป็นอยา่งดี   รวมทั !งมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงิน
ของบริษัท  ไมม่ีความสมัพนัธ์  หรือสว่นได้เสยีกบับริษัท  บริษัทยอ่ย  ผู้บริหาร  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  นอกจากนี !ยงัเป็นบริษัท
ที#ได้รับการยอมรับทั !งในประเทศอย่างกว้างขวาง  และมีทีมงานที#มีมาตรฐานและมีประสบการณ์ในการตรวจสอบงบ
การเงินของบริษัทเป็นอย่างดี  คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการให้
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บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั  เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ย สาํหรับรอบปีบญัชีสิ !นสดุ ณ วนัที# 31 
ธนัวาคม 2555   

 ผู้ดําเนินการประชมุจึงขอเสนอให้ที#ประชมุพิจารณาและอนมุตัิการแต่งตั !งนายนิรันดร์  ลีลาเมธวฒัน์  ผู้สอบ
บญัชีรับอนญุาต เลขที# 2316  และ/หรือ นายสพุจน์  สิงห์เสน่ห์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที# 2826  และ/หรือ นางสาว
นิตยา เชษฐโชติรส  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที# 4439  และ/หรือ นางสาวอรวรรณ  ศิริรัตนวงศ์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
เลขที# 3757 ในนาม บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็นผู้ สอบบญัชีของบริษัท ประจําปี 2555 และอนุมัติ
คา่ตอบแทนประจําปี 2555  เป็นจํานวนเงิน 900,000 บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) ซึ#งลดลงจากปีที#ผา่นมาในอตัราร้อยละ 10 

 นายสุริยนต์  จิตราภณัฑ์  ผู้ ถือหุ้น แสดงความคิดเห็น ดงันี ! 

• ขอบคณุคณะกรรมการบริษัทที#ได้ตอ่รองอตัราคา่สอบบญัชี ทําให้ได้รับในอตัราที#ลดลงจากปีที#ผ่านมา
แตม่ีความเห็นวา่บริษัทควรจะตอ่รองให้ได้อตัราคา่ตอบแทนในอตัราที#ตํ#ากวา่นี !   

• เสนอแนะให้บริษัทพิจารณาบริษัทผู้สอบบญัชีซึ#งมีชื#อเสียงในระดบัเดียวกบั บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย 
สอบบญัชี จํากดั  เพื#อจะได้มีการแขง่ขนัในเรื#องราคาคา่สอบบญัชี   

• เหตใุดบริษัทจึงไมม่ีการเปลี#ยนแปลงผู้สอบบญัชี 

 ผู้ดําเนินการประชมุ  ชี !แจงดงันี ! 

• เนื#องจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จํากดั  ทําหน้าที#เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัท 
ตั !งแตปี่ 2549  ทําให้มีความเข้าใจในโครงสร้างและธุรกรรมของบริษัท ซึ#งค่อนข้างซบัซ้อนและยุ่งยาก
เป็นอย่างดี  ประกอบกับในปีที#ผ่านมา มีการเปลี#ยนแปลงมาตรฐานการบญัชีใหม่  บริษัทจึงมีความ
จําเป็นต้องใช้บริษัทผู้สอบบญัชีที#มีความรู้ความสามารถและเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี เพื#อ
สามารถนําพาให้บริษัทผ่านช่วงเวลาที#ต้องมีการเปลี#ยนแปลงมาตรฐานการบญัชีไปได้ด้วยดี  ดงันั !น 
บริษัทจึงยังคงใช้บริการของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด  อย่างไรก็ดี  บริษัทขอรับ
ข้อเสนอแนะของคุณสุริยนต์ และจะพิจารณาอีกครั !งสําหรับในปีหน้า  โดยบริษัทจะคดัเลือกบริษัท
ผู้สอบบญัชีที#มีสถานภาพ  มีบรรทดัฐาน  และได้มาตรฐาน เช่นเดียวกบั บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบ
บญัชี จํากดั  และเปรียบเทียบอตัราคา่สอบบญัชี  เพื#อคดัเลอืกในปีหน้าตอ่ไป 

นายเดวิด เดสมอนด์ แทร์เร้นท์  ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี !แจงดงันี ! 

• ปัจจุบันบริษัทได้จ่ายค่าสอบบัญชีในอัตราที#ตํ#ากว่าที#ได้เคยจ่ายในอดีต 3 ปีที#แล้วมา  ดังนั !น จึงมี
ความเห็นวา่คา่สอบบญัชีที#บริษัทจ่ายในขณะนี ! ยงัอยูใ่นระดบัที#คงที# และเป็นอตัราที#นา่พอใจ  

นางสุดา รุ่งฟ้าแสงอรุณ ผู้ ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นดงันี ! 

• เนื#องจากตนเองเคยทํางานด้านบญัชีมาก่อน และมีความคุ้นเคยกบับริษัทผู้สอบบญัชี  จึงมีความเข้าใจ
เป็นอยา่งดีวา่ การเปลี#ยนผู้สอบบญัชีในแตล่ะครั !งนั !นเป็นเรื#องที#ยุง่ยากมาก  อยา่งไรก็ดี ได้เสนอแนะให้
บริษัทคดัเลือกบริษัทสอบบญัชีที#มีประสบการณ์ในการสอบบญัชีของบริษัทอสงัหาริมทรัพย์ และให้
เสนอราคาเปรียบเทียบกนั  เพื#อให้ได้บริษัทสอบบญัชีที#มีความเหมาะสมกบับริษัท 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ#มเติมในวาระนี ! ผู้ดําเนินการประชมุจึงเสนอให้ที#ประชุมพิจารณา
อนมุตัิแตง่ตั !งผู้สอบบญัชีของบริษัทและกําหนดคา่ตอบแทนประจําปี 2555 
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 มติ ที#ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นที#มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน อนมุตัิการแตง่ตั !งนายนิรันดร์ ลลีาเมธวฒัน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที# 2316  และ/หรือ นายสพุจน์ สงิห์เสน่ห์ 
ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที# 2826 และ/หรือ นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที# 4439 และ/หรือ 
นางสาวอรวรรณ ศิริรัตนวงศ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที# 3757 ในนามบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั เป็น
ผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 2555  และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีเป็นจํานวน 900,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่าย
อื#นๆ ที#เกี#ยวข้อง)  โดยมีคะแนนเสยีงดงันี ! 

รวมจํานวนผู้ออกเสยีง (112 ราย) 559,422,834 เสยีง   
เห็นด้วย จํานวน 559,410,634 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไมเ่ห็นด้วย จํานวน 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสยีง จํานวน 12,200 เสยีง   

วาระที* 8 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 9. 

 ผู้ดําเนินการประชุมแจ้งต่อที#ประชุมว่า เนื#องจากตามข้อเท็จจริง  บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท ศนูย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั  ทําหน้าที#ในฐานะนายทะเบียนหลกัทรัพย์ของบริษัท  แต่ในข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 9. 
เขียนเป็น ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท  ดงันั !น จึงขอเสนอที#ประชุมอนมุตัิการแก้ไข
ข้อบงัคบั ข้อ 9.  เพื#อให้ถกูต้องและสอดคล้องกบัข้อเท็จจริง ดงันี ! 

ข้อความเดิม ข้อบงัคบั ข้อ 9.  การโอนหุ้นของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
บริษัทมอบหมายให้ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเป็นนายทะเบียนหุ้น 

แก้ไขใหมเ่ป็น ข้อบงัคบั ข้อ 9.  การโอนหลกัทรัพย์ของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์  บริษัทมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด 
เป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์ 

ไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ#มเติมในวาระนี !  ผู้ ดําเนินการประชุมจึงเสนอให้ที#ประชุม
พิจารณาอนมุตัิแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 9.  และเนื#องจากเป็นการขอแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท  ดงันั !น มติในวาระนี !
ต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี# (3/4) ของจํานวนเสยีงทั !งหมดของผู้ ถือหุ้นที#มาประชมุและมีสทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนน 

 มติ ที#ประชมุได้พิจารณาแล้ว และมีมตด้ิวยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี# (3/4) ของจํานวนเสยีงทั !ง หมด
ของผู้ ถือหุ้นที#มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนอนมุตัิให้แก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 9. โดยมีรายละเอียดตามที#
ผู้ดําเนินการประชมุเสนอทกุประการ ทั !งนี ! รายละเอียดของคะแนนเสยีง เป็นดงันี ! 

รวมจํานวนผู้ออกเสยีง (112 ราย) 559,422,834 เสยีง   
เห็นด้วย จํานวน 559,322,834 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9821 
ไมเ่ห็นด้วย จํานวน 100,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0178 
งดออกเสยีง จํานวน 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 
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วาระที* 9 พิจารณาและอนุมัติการเลอืกตั &งกรรมการเพิ*ม 2 ท่าน 

 ผู้ดําเนินการประชุมแถลงต่อที#ประชุมว่า ปัจจุบนั กรรมการของบริษัทมีจํานวนรวม 7 ท่าน  ซึ#งแต่ละท่านมี
ความรู้  ความเชี#ยวชาญ  และประสบการณ์ในด้านต่างๆ  อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทควรมี
กรรมการอิสระเพิ#มเติม  ทั !งนี ! เพื#อพิทกัษ์ผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น  รวมทั !งเพื#อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหาร  และ
ดําเนินกิจการ  คณะกรรมการจึงได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอ  นางสวุิมล  กฤตยาเกียรณ์ และ นายทอดด์ มาร์แชลล์ 
สกินเนอร์ (Mr. Todd Marshall Skinner) ให้ที#ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาและเลอืกตั !งเป็นกรรมการอิสระเพิ#มเติม  เนื#องจาก
นางสวุิมล  กฤตยาเกียรณ์ เป็นผู้ทรงคณุวฒุิ มีประสบการณ์ทางด้านบญัชีและการสอบบญัชี การตรวจสอบภายใน และ
มาตรฐานการบญัชี เป็นอย่างดี  และนายทอดด์ มาร์แชลล์ สกินเนอร์  มีความรู้และความเชี#ยวชาญในด้านการเงิน  
รวมทั !งมีประสบการณ์การทํางานในระดบัสากลเป็นอยา่งดี  ประวตัิโดยยอ่ของนางสวุิมล  กฤตยาเกียรณ์ และ นายทอดด์ 
มาร์แชลล์ สกินเนอร์  ปรากฎอยูใ่นหน้า 24 ถึง 27 ของหนงัสอืเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นในครั !งนี !  ผู้ดําเนินการประชุมได้ขอให้ผู้
ถือหุ้นออกเสยีงลงคะแนนเป็นรายบคุคล 

 ไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ#มเติมในวาระนี ! ผู้ ดําเนินการประชุมจึงเสนอให้ที#ประชุม
พิจารณาอนมุตัิแตง่ตั !งกรรมการบริษัทเพิ#ม 2 ทา่น 

 มติ ที#ประชมุพิจารณาแล้ว มีมติไมอ่นมุตัิการแตง่ตั !งกรรมการบริษัทเพิ#ม 2 ทา่น ตามที#คณะกรรมการ
เสนอ ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที#มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ! 

1) นางสุวิมล  กฤตยาเกียรณ์ 

รวมจํานวนผู้ออกเสยีง (113 ราย) 559,447,834 เสยีง   
เห็นด้วย จํานวน 17,076,714 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 3.0532 
ไมเ่ห็นด้วย จํานวน 542,213,020 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 96.9467 
งดออกเสยีง จํานวน 158,100 เสยีง   

2) นายทอดด์ มาร์แชลล์ สกนิเนอร์ (Mr. Todd Marshall Skinner) 

รวมจํานวนผู้ออกเสยีง (113 ราย) 559,447,834 เสยีง   
เห็นด้วย จํานวน 17,076,714 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 3.0532 
ไมเ่ห็นด้วย จํานวน 542,213,020 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 96.9467 
งดออกเสยีง จํานวน 158,100 เสยีง   

วาระที* 10 พิจารณาเรื*องอื*น ๆ 

 ผู้ดําเนินการประชมุได้ถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีคาํถามที#จะถามคณะกรรมการอีกหรือไม ่  

 นายสุพจน์  เอื &อชัยเลิศกุล  อาสาพิทกัษ์สทิธิ จากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย  สอบถามดงันี !  

• ปัจจุบนัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทตามรายงานประจําปีของบริษัทหน้า 36 มีการเปลี#ยนแปลงหรือไม ่
เนื#องจากข้อมลูในรายงานประจําปีเป็นข้อมลู ณ วนัที# 31 มกราคม 2555 

 ผู้ดําเนินการประชมุ ชี !แจงดงันี ! 

• ณ วนัที# 30 มีนาคม 2555 ซึ#งเป็นวนัปิดสมดุทะเบียนครั !งลา่สดุของบริษัท บริษัทมีการเปลี#ยนแปลงผู้ ถือ
หุ้นใหญ่ กลา่วคือ กลุม่ตระกลูมหากิจศิริ ได้ขายหุ้นสามญัของบริษัทจํานวน 281,316,464 หุ้น หรือคิด
เป็นร้อยละ 24.80 ให้กบั Rock Key International Limited ทําให้รายชื#อผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
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เป็นดงันี ! 
1) กลุม่ Well Base Development Limited ถือหุ้นร้อยละ 24.89 
2) Rock Key International Limited ถือหุ้นร้อยละ 24.80 
3) Golden Source Global Limited ถือหุ้นร้อยละ 23.26 
4) บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั ถือหุ้นร้อยละ 4.97 
ตอ่จากนั !น จะเป็นการถือหุ้นของบคุคลธรรมดา ซึ#งถืออยูป่ระมาณร้อยละ 2 ถึง ร้อยละ 3 

นายพงษ์ธวัช  ชีรณวาณิช  ผู้ ถือหุ้น สอบถามดงันี ! 

• ขอทราบวา่ในอนาคตบริษัทจะเน้นรายรับในทางใด ธุรกิจสํานกังานให้เช่า หรือพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
หรือบ้านจดัสรร  

• ขอทราบคา่ใช้จ่ายในการบริหารของโครงการ สาทรสแควร์  

• ขอทราบเรื#องแผนการพฒันาที#ดินของบริษัทที#จงัหวดัเชียงราย และที#ดินบริเวณถนนรามคําแหง 

• ขอทราบจํานวนเงินลงทนุของโครงการ สาทรสแควร์ 

ผู้ดําเนินการประชมุ ชี !แจงดงันี ! 

• บริษัทยงัคงทิศทางเดิมในการบริหารกิจการ คือพฒันาทั !งโครงการอาคารสงู และโครงการบ้านจดัสรร 
ในปัจจบุนั บริษัทมีรายได้จากโครงการบ้านจดัสรร คิดเป็นประมาณร้อยละ 50 ของรายได้ทั !งหมด  และ
มีรายได้จากธุรกิจการเช่าและบริการของโครงการอาคารสงู คิดเป็นประมาณร้อยละ 40 ของรายได้
ทั !งหมด  และในอนาคต เมื#อโครงการ สาทรสแควร์ เสร็จสมบูรณ์  บริษัทจะมีรายได้จากโครงการนี !
ประมาณ 500 ล้านบาท  ซึ#งจะทําให้สดัส่วนมีการปรับเปลี#ยนไป  โดยจะทําให้บริษัทมีรายได้จาก
โครงการอาคารสงูมากขึ !น  แต่ในขณะเดียวกนั บริษัทมีแผนการพฒันาโครงการในอนาคตอีก  ซึ#งใน
ที#สดุ สดัสว่นรายได้จากโครงการอาคารสงูและโครงการบ้านจดัสรรก็จะอยูใ่นสดัสว่นใกล้เคียงกนั   

• คา่ใช้จ่ายในการบริหารโครงการ สาทรสแควร์ อยูที่#ประมาณ 180 – 190 ล้านตอ่ปี 

• บริษัทมีนโยบายมุ่งเน้นที#จะพฒันาที#ดินในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นหลกั  ส่วนที#ดิน
บริเวณถนนรามคําแหง ประมาณ 31 ไร่  เนื#องจากเป็นที#ดินที#มีศกัยภาพ และในอนาคตก็จะมีรถไฟฟ้า
สายสส้ีม ณ บริเวณดงักลา่ว  บริษัทจึงอยูใ่นระหวา่งการศกึษาแนวทางในการพฒันา เพื#อให้มีโครงการ
ที#เหมาะสมกับสภาพตลาดและสภาพแวดล้อมสําหรับประชาชนในบริเวณแถบนั !น  และในปัจจุบัน 
บริษัทได้ให้บริษัท โอสถสภา จํากดั เช่าพื !นที#เพื#อเป็นคลงัสนิค้า 

อย่างไรก็ดี จากการที#ที#ดินของบริษัทที#จงัหวดัเชียงราย สว่นใหญ่เป็นที#ดินที#อยู่กระจัดกระจาย  ไม่ได้
เป็นที#ผืนใหญ่ติดกนั  บริษัทจึงยงัไมม่ีโครงการที#จะพฒันาที#ดินดงักลา่วในเวลานี !   

• จํานวนเงินลงทนุของโครงการ สาทรสแควร์ เป็นเงินจํานวนทั !งสิ !น 4,400 ล้านบาท  ก่อนหน้านี ! บริษัท
คาดว่าจะต้องใช้เงินลงทุนรวมประมาณ 4,600 ล้านบาท และภายหลงัจากการบริหารจัดการที#ดี 
สามารถทําให้ต้นทนุลดลงไปได้ 200 ล้านบาท   

นายสุชาติ  กัมพลกัญจนา  สอบถามวา่ สรุปแล้วขณะนี !บริษัทมีกรรมการจํานวนเทา่ใด 

ผู้ดําเนินการประชมุ ชี !แจงดงันี !   
• คณะกรรมการบริษัท ณ วนัที# 27 เมษายน 2555  มีจํานวนรวม 8 ทา่น   
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นายสุริยนต์  จิตราภณัฑ์  ผู้ ถือหุ้น สอบถามดงันี ! 

• ขอทราบความคืบหน้าของการก่อสร้างโครงการ พระราม 4 (ไผ่สิงโต)  และเนื#องจากโครงการนี !อยู่ติด
กับสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน จึงขอทราบว่าจะมีการทําทางเชื#อมระหว่างอาคารกับสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน
หรือไม ่

ผู้ดําเนินการประชมุ ชี !แจงดงันี ! 

• ปัจจุบันงานก่อสร้างฐานรากเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ขณะนี !การดําเนินงานอยู่ในขั !นตอนการคัดเลือก
ผู้ รับเหมา  ในส่วนการทําทางเชื#อมระหว่างอาคารกับสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินนั !น  ณ ขณะนี !ยงัไม่มีการ
ทําทางเชื#อม บริษัทจะพิจารณาอีกครั !งเมื#อการก่อสร้างดําเนินไปอีกระยะหนึ#ง   

 ที#ประชมุไม่มีเรื#องอื#นใดซกัถามเพิ#มเติม  ประธานฯ จึงได้กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นที#ได้สละเวลามาร่วมประชุม
และอนมุตัิข้อเสนอของคณะกรรมการในเรื#องตา่งๆ ด้วยดี  และกลา่วปิดประชมุ 

ปิดประชมุ เวลา 11.35 น. 
 
 

 
(นายทศัพร  คปุตารักษ์) 

กรรมการและผู้ อํานวยการฝ่ายการเงินกลุม่ 
ผู้ดําเนินการประชมุ 
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ข้อมูลเบื &องต้นของกรรมการที*ครบกาํหนดตามวาระซึ*งได้รับการเสนอชื*อกลับเข้าดาํรงตาํแหน่ง 

นายวันชัย  ศารทูลทัต  

ประเภทกรรมการ : กรรมการที#ไมไ่ด้เป็นผู้บริหาร 
ตาํแหน่งปัจจุบนั : ประธานกรรมการ 
อายุ : 66 ปี 
คุณวุฒกิารศึกษาสูงสุด  
� รัฐศาสตร์มหาบณัฑติ  มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
� นิติศาสตร์บณัฑติ  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
� - ไมม่ี - 
การถอืหุ้นในบริษัทฯ 
� - ไมม่ี - 
จาํนวนปีที*เป็นกรรมการ 
� 3 เดือน 
ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื*น 
� - ไมม่ี - 
ตาํแหน่งในกิจการอื*นที*ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
� กรรมการ บริษัท ทีซีซี แลนด์ โลจิสติกส์ จํากดั 
� ประธานกรรมการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จํากดั  
� ประธานกรรมการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จํากดั 
� ประธานกรรมการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จํากดั 
� ประธานกรรมการ บริษัท เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชั#นแนล จํากดั 
� ประธานกรรมการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั#น ออกาไนเซอร์ จํากดั 
� กรรมการ บริษัท ทีซีซี เทรด แอนด์ คอนเวนชั#น เซ็นเตอร์ จํากดั 
� กรรมการ บริษัท ทีซีซี เอ็กซิบิชั#น แอนด์ คอนเวนชั#น เซ็นเตอร์ จํากดั 
� กรรมการ บริษัท ทีซีซี เอ็นจิเนียริ#ง เซอร์วิส จํากดั 
� กรรมการ บริษัท ทีซีซีแอล 1 จํากดั 
� กรรมการ บริษัท วีเอ็นย ูเอ็กซิบิชั#นส์ เอเชีย-แปซิฟิก จํากดั 
ตาํแหน่งในกิจการที*แข่งขันเกี*ยวเนื*องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที*อาจทาํให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
� - ไมม่ี - 
ประสบการณ์ 
� ปลดักระทรวงคมนาคม 
� ประธานคณะกรรมการ การทา่เรือแหง่ประเทศไทย 
� กรรมการ การรถไฟแหง่ประเทศไทย 
ประวัติการทาํผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที*ผ่านมา 
� - ไมม่ี - 
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ข้อมูลเบื &องต้นของกรรมการที*ครบกาํหนดตามวาระซึ*งได้รับการเสนอชื*อกลับเข้าดาํรงตาํแหน่ง 

นายสิทธิชัย  ชัยเกรียงไกร  

ประเภทกรรมการ : กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 
ตาํแหน่งปัจจุบนั : กรรมการ / กรรมการบริหาร 
อายุ : 59 ปี 
คุณวุฒกิารศึกษาสูงสุด  
� Mini MBA  สาขา Leadership Management  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
� Directors Certification Program (DCP 26/2546) 
� DCP Refresher Course (2/2548) 
การถอืหุ้นในบริษัทฯ 
� - ไมม่ี - 
จาํนวนปีที*เป็นกรรมการ 
� 3 เดือน 
ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื*น 
� กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท ยนิูเวนเจอร์ จํากดั (มหาชน) 
� กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท อาหารสยาม จํากดั (มหาชน) 
� กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท เบอร์ลี# ยคุเกอร์ จํากดั (มหาชน) 
� กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  
� กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร คนที# 2 บริษัท เสริมสขุ จํากดั (มหาชน) 
ตาํแหน่งในกิจการอื*นที*ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
� กรรมการ / กรรมการรองกรรมการผู้ อํานวยการใหญ่ /  

กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน)  
� กรรมการ / รองกรรมการผู้จดัการ บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี# (1991) จํากดั 
� กรรมการ บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดสัเตรียล เอสเตท (ระยอง) จํากดั 
ตาํแหน่งในกิจการที*แข่งขันเกี*ยวเนื*องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที*อาจทาํให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
� - ไมม่ี - 
ประวัติการทาํผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที*ผ่านมา 
� - ไมม่ี - 
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ข้อมูลเบื &องต้นของบุคคลที*ได้รับการเสนอชื*อแทนกรรมการที*หมดวาระ 

นายโชตพัิฒน์ พีชานนท์  

ประเภทกรรมการ : กรรมการ 
อายุ : 49 ปี 
คุณวุฒกิารศึกษาสูงสุด  
� ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร  มหาวิทยาลยัมิสซูรี สหรัฐอเมริกา 
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
� Directors Certification Program (DCP 155/2555) 
การถอืหุ้นในบริษัทฯ 
� - ไมม่ี - 
ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื*น 
� ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท อาคเนย์ประกนัภยั จํากดั (มหาชน) 
� ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 
� กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร คนที# 2 บริษัท เสริมสขุ จํากดั (มหาชน) 
ตาํแหน่งในกิจการอื*นที*ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
� ที#ปรึกษา บริษัท ทีซีซี โฮลดิ !ง จํากดั 
� กรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท เครืออาคเนย์ จํากดั 
� กรรมการ บริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี จํากดั 
ตาํแหน่งในกิจการที*แข่งขันเกี*ยวเนื*องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที*อาจทาํให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
� - ไมม่ี - 
ประวัติการทาํผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที*ผ่านมา 
� - ไมม่ี - 
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ข้อมูลเบื &องต้นของบุคคลที*ได้รับการเสนอชื*อให้ได้รับการเลือกตั &งเป็นกรรมการเพิ*มเตมิในบริษัท 

นายฐาปน  สิริวัฒนภักดี  

ประเภทกรรมการ : กรรมการ 
อายุ : 38 ปี 
คุณวุฒกิารศึกษาสูงสุด  
� ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลยับอสตนั ประเทศสหรัฐอเมริกา   
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
� Directors Accreditation Program (DAP10/2547) 
การถอืหุ้นในบริษัทฯ 
� -ไมม่ี- 
ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื*น 
� รองประธานกรรมการ บริษัท ยนิูเวนเจอร์ จํากดั (มหาชน) 
� รองประธานกรรมการ บริษัท อาหารสยาม จํากดั (มหาชน) 
� รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
� กรรมการ บริษัท เบอร์ลี# ยคุเกอร์ จํากดั (มหาชน) 
ตาํแหน่งในกิจการอื*นที*ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
� กรรมการ / กรรมการผู้ อํานวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน) 
� กรรมการ/ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เบียร์ไทย (1991) จํากดั (มหาชน) 
� กรรมการ บริษัท อเดลฟอส จํากดั 
ตาํแหน่งในกิจการที*แข่งขันเกี*ยวเนื*องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที*อาจทาํให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
� - ไมม่ี - 
ประวัติการทาํผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที*ผ่านมา 
� - ไมม่ี - 
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ข้อมูลเบื &องต้นของกรรมการที*ขอให้ที*ประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณาให้สัตยาบันการแต่งตั &งเป็น
กรรมการเข้าใหม่ทดแทนกรรมการเดมิ 

นายปณต  สิริวัฒนภักดี 
 

ประเภทกรรมการ : กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 
ตาํแหน่งปัจจุบนั : กรรมการ / กรรมการบริหาร 
อายุ : 35 ปี 
คุณวุฒกิารศึกษาสูงสุด  
� ปริญญาโท ระบบสารสนเทศเพื#อการจดัการ มหาวิทยาลยัลอนดอน ประเทศองักฤษ และ 

หลกัสตูรวิศวกรรม อตุสาหกรรม และเศรษฐศาสตร์ จาก มหาวิทยาลยัแมสซาชเูสทส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
� Directors Certification Program (DCP 46/2547) 
� Finance for Non-Finance Director (FND 10/2547) 
การถอืหุ้นในบริษัทฯ 
� - ไมม่ี - 
จาํนวนปีที*เป็นกรรมการ 
� 3 เดือน 
ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื*น 
� กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท ยนิูเวนเจอร์ จํากดั (มหาชน) 
� กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท เบอร์ลี# ยคุเกอร์ จํากดั (มหาชน) 
� กรรมการ บริษัท อาหารสยาม จํากดั (มหาชน) 
� กรรมการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
ตาํแหน่งในกิจการอื*นที*ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
� กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท เบียร์ทิพย์ บริเวอรี# (1991) จํากดั 
� กรรมการ / รองกรรมการผู้จดัการ บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จํากดั  
� กรรมการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน) 
� กรรมการ บริษัท ที.ซี.ซี. แลนด์ เลเซอร์ (ชื#อปัจจบุนั-ทีซีซี โฮเทลส์กรุ๊ป) จํากดั 
� กรรมการ บริษัท อเดลฟอส จํากดั 
� กรรมการ บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดสัเตรียล เอสเตท (ระยอง) จํากดั 
� กรรมการ บริษัท พรรณธิอร จํากดั 
� กรรมการ บริษัท สริิวนา จํากดั 
� กรรมการ บริษัท คริสตอลลา จํากดั 
� กรรมการ บริษัท ทีซีซี โฮลดิ !ง จําดดั 
� กรรมการ บริษัท ทีซีซี แลนด์ จํากดั 
ตาํแหน่งในกิจการที*แข่งขันเกี*ยวเนื*องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที*อาจทาํให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
� - ไมม่ี – 

 



เอกสารแนบ3 

 35

ประสบการณ์ 
� 2546 – 2552 กรรมการ บริษัท เครืออาคเนย์ จํากดั 
� 2547 – 2551 กรรมการ บริษัท เทอราโกร จํากดั 
ประวัติการทาํผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที*ผ่านมา 
� - ไมม่ี - 
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ข้อมูลเบื &องต้นของกรรมการที*ขอให้ที*ประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณาให้สัตยาบันการแต่งตั &งเป็น
กรรมการเข้าใหม่ทดแทนกรรมการเดมิ 

นายธนพล  ศิริธนชัย 
 

ประเภทกรรมการ : กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 
ตาํแหน่งปัจจุบนั : กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานอํานวยการ 
อายุ : 45 ปี 
คุณวุฒกิารศึกษาสูงสุด  
� ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลยัเท็กซสั เมืองออสติน มลรัฐเท็กซสั ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
� Directors Certification Program (DCP 39/2547) 
� Directors Accreditation Program (DAP 10/2547) 
� Audit Committee Program (ACP 39/2555) 
การถอืหุ้นในบริษัทฯ 
� - ไมม่ี - 
จาํนวนปีที*เป็นกรรมการ 
� 3 เดือน 
ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื*น 
� กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จดัการ บริษัท ยนิูเวนเจอร์ จํากดั (มหาชน) 
� กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท เงินทนุกรุงเทพธนาทร จํากดั (มหาชน) 
ตาํแหน่งในกิจการอื*นที*ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
� กรรมการ บริษัท เลศิรัฐการ จํากดั 
� กรรมการ บริษัท เอสโก้ เวนเจอร์ จํากดั 
� กรรมการ กองทนุรวม กินรีพร็อพเพอร์ตี ! 
� กรรมการ บริษัท แกรนด์ ยนิูตี ! ดเิวลลอ็ปเมนท์ จํากดั 
� กรรมการ บริษัท แกรนด์ ย ูลฟิวิ#ง จํากดั 
� กรรมการ บริษัท ยนิูเวนเจอร์ คอนซลัติ !ง จํากดั 
� กรรมการ บริษัท ยนิูเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จํากดั 
� กรรมการ บริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จํากดั 
� กรรมการ บริษัท ไทย – ไลซาท จํากดั 
ตาํแหน่งในกิจการที*แข่งขันเกี*ยวเนื*องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที*อาจทาํให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
� - ไมม่ี - 
ประวัติการทาํผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที*ผ่านมา 
� - ไมม่ี – 

 
 
 



 

ที� 2556/005    
ทะเบียนเลขที� 017537002273 
 
 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 
 

เรื�อง การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ครั�งที� 
 

ตามที�บริษัทฯ กําหนดวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ชั .น 8 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพลก็ซ์ เลขที� 57 
เมษายน 2556 เวลา 9:30 น.   เพื�อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ
สามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2556 (ครั .งที� 20
 

บริษัทฯ ขอเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุในวนัและเวลาดงักลา่ว หากทา่นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้  ทา่น
สามารถมอบฉนัทะให้บคุคลอื�น หรือบคุคลใดบคุคลหนึ�งดงัตอ่ไปนี . คือ
 

1 นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการอิสระ
 อยูบ้่านเลขที� 108 หมูบ้่านสารินปาร์ค ซอยประชานกุู

แขวงวงศ์สวา่ง เขตบางซื�อ กรุงเทพมหานคร 
   
2 นางธนพล ศิริธนชยั กรรมการ
 อยูบ้่านเลขที� 70/2 ซอยทรงสะอาด ถนนวิภาวดี 
   

กรรมการดงัรายนามข้างต้นไมม่สีว่นได้เสยีในวาระการประชมุ
กรรมการบริษัท 
 
 ทั .งนี . บริษัทฯ ได้จดัเตรียมหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข
ชดัเจนมายงัทา่นด้วยแล้ว ขอได้โปรดกรอกรายละเอียดลงในช่องวา่งของผู้ ที�ทา่นประสงค์จะมอบฉนัทะ ให้เข้าร่วมประชุม
และออกเสยีงลงคะแนนแทนและลงนามผู้มอบฉนัทะ โดยในการมอบฉนัทะ ทา่นอาจแสดงความประสงค์ที�จะให้ออกเสียง
ลงคะแนนในวาระต่างๆ ว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือง
ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านก็ได้ นอกจากนั .นยงัมีหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ก
แบบที�ง่ายไม่ซบัซ้อน และหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ค
แต่งตั .งให้คสัโตเดียน (Custodian) 
บริษัทฯ www.goldenlandplc.com เพื�อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถดึงข้อมูลมาใช้ได้ตามความเหมาะสม ในกรณีที�ท่านมอบ
ฉนัทะให้กรรมการบริษัทบคุคลใดบคุคล
แล้วโปรดสง่หนงัสือมอบฉนัทะคืนกลบั ไปยงับริษัทฯ
มาพร้อมหนงัสอืนี . ทั .งนี . เพื�อความเรียบร้อยในการเตรียมการประชมุ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ผู้ที�มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนําหนังสือฉบับนี�
แสดงต่อเจ้าหน้าที�ลงทะเบียนในวันประชุม

 
 

วนัที�  26 มีนาคม 2556 

การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ครั�งที� 20/2556 

กําหนดวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2556 (ครั .งที� 20)   ณ ห้องวิคเตอร์
57 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

เพื�อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ดงัรายละเอียดปรากฏตามคําบอกกลา่วเรียกประชุม
20) นั .น 

ขอเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุในวนัและเวลาดงักลา่ว หากทา่นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้  ทา่น
สามารถมอบฉนัทะให้บคุคลอื�น หรือบคุคลใดบคุคลหนึ�งดงัตอ่ไปนี . คือ 

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
หมูบ้่านสารินปาร์ค ซอยประชานกุลู 3 ซอย 2 ถนนรัชดาภิเษก 66 

แขวงวงศ์สวา่ง เขตบางซื�อ กรุงเทพมหานคร 10800 
 
กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานอํานวยการ 

ซอยทรงสะอาด ถนนวิภาวดี 20 แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 
 

กรรมการดงัรายนามข้างต้นไมม่สีว่นได้เสยีในวาระการประชมุ ยกเว้นวาระการประชมุพิจารณากําหนดคา่ตอบแทน

ได้จดัเตรียมหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. ซึ�งเป็นแบบที�กําหนดรายการต่างๆ ที�จะมอบฉนัทะที�ละเ
ชดัเจนมายงัทา่นด้วยแล้ว ขอได้โปรดกรอกรายละเอียดลงในช่องวา่งของผู้ ที�ทา่นประสงค์จะมอบฉนัทะ ให้เข้าร่วมประชุม
และออกเสยีงลงคะแนนแทนและลงนามผู้มอบฉนัทะ โดยในการมอบฉนัทะ ทา่นอาจแสดงความประสงค์ที�จะให้ออกเสียง

ว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะเพื�อให้ผู้ รับมอบฉนัทะของท่าน
ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านก็ได้ นอกจากนั .นยงัมีหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ก
แบบที�ง่ายไม่ซบัซ้อน และหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ค. ซึ�งเป็นแบบที�ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้น ซึ�งบริษัทฯ ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของ
เพื�อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถดึงข้อมูลมาใช้ได้ตามความเหมาะสม ในกรณีที�ท่านมอบ

ฉนัทะให้กรรมการบริษัทบคุคลใดบคุคลหนึ�งดงักลา่วข้างต้นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน เมื�อดําเนินการ
แล้วโปรดสง่หนงัสือมอบฉนัทะคืนกลบั ไปยงับริษัทฯ ลว่งหน้าเพื�อให้ถึงบริษัทฯ ก่อนวนัประชุม โดยใช้ซองตอบรับที�แนบ
มาพร้อมหนงัสอืนี . ทั .งนี . เพื�อความเรียบร้อยในการเตรียมการประชมุ  

ขอแสดงความนบัถือ 
บริษัท แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ตี . ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั 

( นายธนพล  ศิริธนชยั ) 
ประธานอํานวยการ 

ผู้ที�มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนําหนังสือฉบับนี�มา
แสดงต่อเจ้าหน้าที�ลงทะเบียนในวันประชุม 
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ณ ห้องวิคเตอร์ 2-3 วิคเตอร์คลบั 
10330   ในวนัองัคารที� 23 

ดงัรายละเอียดปรากฏตามคําบอกกลา่วเรียกประชุม

ขอเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุในวนัและเวลาดงักลา่ว หากทา่นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้  ทา่น

อาย ุ55 ปี 

 
อาย ุ45  ปี 

งจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 
 

ยกเว้นวาระการประชมุพิจารณากําหนดคา่ตอบแทน

ที�จะมอบฉนัทะที�ละเอียด
ชดัเจนมายงัทา่นด้วยแล้ว ขอได้โปรดกรอกรายละเอียดลงในช่องวา่งของผู้ ที�ทา่นประสงค์จะมอบฉนัทะ ให้เข้าร่วมประชุม
และออกเสยีงลงคะแนนแทนและลงนามผู้มอบฉนัทะ โดยในการมอบฉนัทะ ทา่นอาจแสดงความประสงค์ที�จะให้ออกเสียง

ดออกเสียงไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะเพื�อให้ผู้ รับมอบฉนัทะของท่าน
ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านก็ได้ นอกจากนั .นยงัมีหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ก. เป็นแบบทั�วไปซึ�งเป็น

ซึ�งเป็นแบบที�ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและ
ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของ  

เพื�อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถดึงข้อมูลมาใช้ได้ตามความเหมาะสม ในกรณีที�ท่านมอบ
หนึ�งดงักลา่วข้างต้นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน เมื�อดําเนินการ

ก่อนวนัประชุม โดยใช้ซองตอบรับที�แนบ

จํากดั (มหาชน) 
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ประวัตโิดยสังเขปของกรรมการที*ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 
แทนผู้ถือหุ้นที*ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม 

 

นายวีระวงค์  จิตต์มิตรภาพ  

ประเภทกรรมการ : กรรมการที#เป็นอิสระ 
ตาํแหน่งปัจจุบนั : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
อายุ : 55 ปี 
คุณวุฒกิารศึกษาสูงสุด  
� เนติบณัฑิตไทย และเป็นทนายความจากประเทศไทยคนแรกที#สอบเป็นเนติบณัฑติ สหรัฐอเมริกา 
� ปริญญาโท นิติศาสตร์มหาบณัฑติ (LL.M) มหาวิทยาลยั เพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา 
� ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
� Directors Certification Program (DCP ปี 2543) 
การถอืหุ้นในบริษัทฯ 
� - ไมม่ี - 
จาํนวนปีที*เป็นกรรมการ 
� 3 เดือน 
ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื*น 
� กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท เบอร์ลี# ยคุเกอร์ จํากดั (มหาชน) 
� กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี# จํากดั (มหาชน) 
� กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท การบินไทย จํากดั (มหาชน) 
� กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยพาณิชย์ประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 
� กรรมการ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั#นแนล จํากดั (มหาชน) 
ตาํแหน่งในกิจการอื*นที*ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
� ประธาน บริษัท วีระวงค์, ชินวฒัน์ และเพียงพนอ จํากดั (เดมิชื#อ “บริษัท ไว้ท์ แอนด์ เคส (ประเทศไทย) จํากดั”) 
� กรรมการ บริษัท เนชั#นแนล เพาเวอร์ ซพัพลาย จํากดั  
� กรรมการ บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากดั 
ตาํแหน่งในกิจการที*แข่งขันเกี*ยวเนื*องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที*อาจทาํให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
� - ไมม่ี - 
ประวัติการทาํผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที*ผ่านมา 
� - ไมม่ี - 
การมีส่วนได้เสียในวาระที*เสนอในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปีครั&งนี & 

� วาระที# 7 : พิจารณากําหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท ประจําปี 2556 
ประวัติการเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั &งหมด (ครั&ง) ในปี 2555 

� - ไมม่ี - 
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ประวัตโิดยสังเขปของกรรมการที*ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 
แทนผู้ถือหุ้นที*ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม 

 

นายธนพล  ศิริธนชัย  

ประเภทกรรมการ : กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 
ตาํแหน่งปัจจุบนั : กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานอํานวยการ 
อายุ : 45 ปี 
คุณวุฒกิารศึกษาสูงสุด  
� ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลยัเท็กซสั เมืองออสติน มลรัฐเท็กซสั ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
� Directors Certification Program (DCP 39/2547) 
� Directors Accreditation Program (DAP 10/2547) 
� Audit Committee Program (ACP 39/2555) 
การถอืหุ้นในบริษัทฯ 
� - ไมม่ี - 
จาํนวนปีที*เป็นกรรมการ 
� 3 เดือน 
ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื*น 
� กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จดัการ บริษัท ยนิูเวนเจอร์ จํากดั (มหาชน) 
� กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท เงินทนุกรุงเทพธนาทร จํากดั (มหาชน) 
ตาํแหน่งในกิจการอื*นที*ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
� กรรมการ บริษัท เลศิรัฐการ จํากดั 
� กรรมการ บริษัท เอสโก้ เวนเจอร์ จํากดั 
� กรรมการ กองทนุรวม กินรีพร็อพเพอร์ตี ! 
� กรรมการ บริษัท แกรนด์ ยนิูตี ! ดเิวลลอ็ปเมนท์ จํากดั 
� กรรมการ บริษัท แกรนด์ ย ูลฟิวิ#ง จํากดั 
� กรรมการ บริษัท ยนิูเวนเจอร์ คอนซลัติ !ง จํากดั 
� กรรมการ บริษัท ยนิูเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จํากดั 
� กรรมการ บริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จํากดั 
� กรรมการ บริษัท ไทย – ไลซาท จํากดั 
ตาํแหน่งในกิจการที*แข่งขันเกี*ยวเนื*องกบัธุรกิจของบริษัทฯ ที*อาจทาํให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
� - ไมม่ี - 
ประวัติการทาํผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที*ผ่านมา 
� - ไมม่ี – 
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การมีส่วนได้เสียในวาระที*เสนอในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปีครั&งนี & 

� วาระที# 7 : พิจารณากําหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท ประจําปี 2556  
ประวัติการเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั &งหมด (ครั&ง) ในปี 2555 

� ประชมุกรรมการบริษัท 2 ครั !ง จากทั !งหมด 2 ครั !ง  
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เอกสารและหลักฐานที*ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ 
การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  

 
 การลงทะเบียนผู้ เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 (ครั !งที# 20)  ของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ! 
ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) เพื#อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะที#จะมาประชุมโปรดนํา
หนงัสอืนดัประชมุ ใบลงทะเบียน และหนงัสอืมอบฉนัทะมาด้วย 

1. เอกสารที* ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 
บุคคลธรรมดา 
ก. กรณีผู้ถอืหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  

ให้แสดงเอกสารที#ส่วนราชการออกให้ที#ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัว
ข้าราชการ ใบขบัขี# หรือหนงัสอืเดินทาง และหากมีการเปลี#ยนชื#อ-นามสกลุ ให้ยื#นหลกัฐานประกอบด้วย 

ข. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม  
(1) หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบที#แนบมาพร้อมหนงัสอืนดัประชมุ (แบบใดแบบหนึ#ง) ซึ#งได้กรอกข้อความ  
     ถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือชื#อผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ 
(2) สาํเนาเอกสารที#สว่นราชการออกให้ของผู้ ถือหุ้น ตามข้อ ก และผู้ ถือหุ้นได้ลงชื#อรับรองสาํเนาถกูต้อง 
(3) แสดงเอกสารที#สว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบัข้อ ก 

 
นิติบุคคล 
ค. กรณีผู้แทนของผู้ถอืหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

(1) แสดงเอกสารที#สว่นราชการออกให้ของผู้แทนนิติบคุคลเช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดา ข้อ ก  
(2) สาํเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้นซึ#งรับรองสาํเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิติบคุคล   
     (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบคุคลซึ#งเป็นผู้ เข้าร่วมประชุมมีอํานาจกระทําการ

แทนนิติบคุคลซึ#งเป็นผู้ ถือหุ้นตามกฏหมาย 
ง. กรณีผู้ถอืหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม  

(1) หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบที#แนบมาพร้อมหนงัสอืนดัประชมุ (แบบใดแบบหนึ#ง) ซึ#งได้กรอกข้อความ 
      ถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือชื#อของผู้มีอํานาจลงนามนิติบคุคล (กรรมการ) ซึ#งเป็นผู้มอบฉนัทะและ 
      ผู้ รับมอบฉนัทะ 
(2) สาํเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้นซึ#งรับรองสาํเนาถกูต้องโดยผู้มีอํานาจลงนาม

นิติบคุคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้มีอํานาจลงนามนิติบคุคลซึ#งลงนามในหนงัสือ
มอบฉนัทะมีอํานาจกระทําการแทนนิติบคุคลซึ#งเป็นผู้ ถือหุ้นตามกฏหมาย 

(3) สําเนาเอกสารที#ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ#งเป็นผู้มอบฉันทะและลงชื#อ
รับรองสาํเนาถกูต้อง 

(4) แสดงเอกสารที#สว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดา ข้อ ก 
จ. กรณีผู้ถอืหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั &งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็น

ผู้รับฝากและดูแลหุ้น 
(1) ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบคุคล ข้อ ค หรือ ง 
(2) ในกรณีที#ผู้ ถือหุ้นที#เป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

ต้องสง่หลกัฐานดงัตอ่ไปนี !เพิ#มเติม 
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      (2.1) หนงัสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นที#เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดําเนินการลง
นามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน  

  (2.2) หนงัสอืยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian 
 
 ทั !งนี ! เอกสารที#มิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะต้องจดัทําคําแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ ถือหุ้น
หรือผู้แทนนิติบคุคลนั !นรับรองความถกูต้องของคําแปล 
 

2. วิธีการมอบฉันทะ 
บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ของผู้ ถือหุ้ นแต่ละราย ตามแบบที#กรมพฒันาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ ได้กําหนดไว้จํานวน 3 แบบ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื#องกําหนดแบบ
หนงัสอืมอบฉนัทะ (ฉบบัที# 5) พ.ศ. 2550 ดงันี !   

 
�  แบบ ก. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทั#วไปซึ#งเป็นแบบที#ง่ายไมซ่บัซ้อน 
�  แบบ ข. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะที#กําหนดรายการตา่งๆ ที#จะมอบฉนัทะที#ละเอียดชดัเจนตายตวั 
�  แบบ ค. เป็นแบบที#ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตั !งให้ Custodian ในประเทศ

ไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 
 

หากผู้ ถือหุ้ น ที# เ ป็นผู้ ลงทุนต่างประ เทศและแต่งตั !ง ใ ห้  Custodian ในประเทศไทยเ ป็นผู้ รับ
ฝ า ก แ ล ะ ด ูแ ล หุ้ น ประสงค์จะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถ Download ไ ด้จาก 
www.goldenlandplc.com และโปรดนําใบมอบฉนัทะมาในวนัที#ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วย 

 
ผู้ ถือหุ้นที#ไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉนัทะได้โดยดําเนินการ
ดงันี ! 

ก. เลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ#งเพียงแบบเดียวเท่านั&น ดงันี ! 
(1) ผู้ ถือหุ้นทั#วไปจะเลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ#ง   

เทา่นั !น  
(2) ผู้ ถือหุ้นที#ปรากฏชื#อตามสมดุทะเบียนเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตั !งให้ Custodian ใน

ประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น จะเลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค 
ข. มอบฉนัทะให้บคุคลใดบคุคลหนึ#งตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น หรือเลอืกมอบฉนัทะให้กรรมการ

อิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ#ง โดยให้ระบชืุ#อพร้อมรายละเอียดของบคุคลที#ผู้ ถือหุ้นประสงค์จะ
มอบฉันทะ หรือกาเครื#องหมายหน้าชื#อกรรมการอิสระ ตามที#บริษัทระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะ
โดยเลอืกเพียงทา่นเดียวให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะในการเข้าร่วมประชมุดงักลา่ว 

ค. ปิดอากรแสตมป์ จํานวน 20 บาท พร้อมทั !งขีดฆ่าลงวนัที#ที#ทําหนงัสือมอบฉนัทะดงักลา่ว เพื#อให้
ถกูต้องและมีผลผกูพนัตามกฏหมาย  ทั !งนี !บริษัทฯ ได้อํานวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์
ให้แก่ผู้ รับมอบฉนัทะที#มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ 

ง. สง่หนงัสือมอบฉันทะใส่ซองที#บริษัทฯ เตรียมให้คืนมายงับริษัทฯ  ภายในวันจันทร์ที*  22 เมษายน 
2556 หรือก่อนเวลาเริ#มการประชุมอย่างน้อยครึ#งชั#วโมงเพื#อให้เจ้าหน้าที#ของบริษัทฯ  ได้มีเวลา
ตรวจสอบเอกสารและให้ทนัเวลาเริ#มประชมุ   
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ทั !งนี ! ผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นโดยมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื#อแบง่แยกการ
ลงคะแนนเสยีงได้ และผู้ ถือหุ้นจะต้องมอบฉนัทะเท่ากบัจํานวนหุ้นที#ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบ
ฉันทะเพียงส่วนน้อยกว่าจํานวนที#ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที#ผู้ ถือหุ้ นซึ#งเป็นผู้ ลงทุน
ตา่งประเทศและแตง่ตั !งให้เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นตามหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค 

 
3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

บริษัทฯ จะเริ#มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น ก่อนเริ#มการประชมุไมน้่อยกวา่ 1 ชั#วโมง หรือตั !งแต่
เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องวิคเตอร์ 2-3 วิคเตอร์คลบั ชั !น 8 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์  เลขที# 57        
ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330  ตามแผนที#สถานที#จดัประชมุที#ได้แนบมาพร้อม
นี ! 

 
4. การออกเสียงลงคะแนนในที*ประชุมผู้ถอืหุ้น 
 หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง 
 ก    วาระทั*วไป 

(1)   การออกเสยีงลงคะแนนแตล่ะวาระจะกระทําโดยเปิดเผยด้วยวิธีชูมือ โดยให้นบัหนึ#งเสียงต่อหนึ#ง
หุ้น      ซึ#งผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะต้องออกเสยีงลงคะแนนเพียงอยา่งใดอยา่งหนึ#ง คือ เห็นด้วย 
ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางสว่น (เว้นแต่เป็น
การออกเสยีงของ Custodian) 

(2)   ในกรณีมอบฉนัทะ 
        (2.1)  ผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที#ผู้มอบฉนัทะระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะ   

เทา่นั !นการลงคะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะวาระใดไมเ่ป็นไปตามที#ระบไุว้ในหนงัสอืมอบ
ฉนัทะให้ถือวา่การลงคะแนนเสยีงนั !นไม่ถกูต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ ถือ
หุ้น 

(2.2)    หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ใน
หนงัสอืมอบฉนัทะหรือระบไุว้ไมช่ดัเจน หรือในกรณีที#ที#ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติใน
เรื#องใดนอกเหนือจากที#ระบุในหนงัสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที#มีการเปลี#ยนแปลงหรือ
เพิ#มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที#
เห็นสมควร 

 
ข    วาระเลือกตั &งกรรมการ 
สําหรับวาระการเลือกตั !งกรรมการตามข้อบังคับบริษัทข้อ 14 กําหนดให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะมี
คะแนนเสยีงเทา่กบัหนึ#งหุ้นตอ่หนึ#งเสยีง และมีวิธีการดงันี !ตอ่ไปนี ! 

(1) ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะใช้คะแนนเสยีงที#มีอยูท่ั !งหมดเลือกตั !งบคุคลเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็
ได้แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

(2) บคุคลซึ#งได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามลาํดบัลงมาเป็นผู้ได้รับการเลอืกตั !งเป็นกรรมการเทา่จํานวน   
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กรรมการที#จะพงึมีหรือพงึเลอืกตั !งในครั !งนั !น ในกรณีที#บคุคลซึ#งได้รับการเลอืกตั !งในลาํดบัถดัลงมา
มีคะแนนเสยีงเท่ากนัเกินจํานวนกรรมการที#จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั !งในครั !งนั !นให้ผู้ เป็นประธาน
เป็น   ผู้ออกเสยีงชี !ขาด 

 
 วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 
 ประธานที#ประชมุชี !แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที#ประชมุทราบ โดยมีแนวทางดงันี ! 
 ก ประธานที#ประชมุจะเป็นผู้ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ โดยจะมีการสอบถาม

ความเห็นจากที#ประชมุวา่ผู้ ถือหุ้นทา่นใด เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง 
 ข ให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะชูมือขึ !น (เว้นแต่กรณีที#เป็นการลงคะแนนลบั) เมื#อประธานที#ประชุม    

สอบถามความเห็น โดยให้มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความเห็นเพียงอย่าง
ใดอย่างหนึ#ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ที#ในหนังสือมอบฉันทะกําหนดให้แบ่งแยก
คะแนนเสยีงได้) 

 
 มติของที*ประชุมผู้ถอืหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี & 

ก      กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที#มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงเป็นมติของที#ประชมุ 
ข      กรณีอื#นๆ ซึ#งมีกฏหมาย หรือข้อบงัคบับริษัทกําหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที#ประชุมจะ

เป็นไปตามที#กฏหมายหรือขอับงัคบันั !นกําหนด โดยประธานในที#ประชุมจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นในที#ประชุม
รับทราบก่อนการลงคะแนนในแตล่ะวาระดงักลา่ว 
(1) หากคะแนนเสยีงเทา่กนัให้ประธานที#ประชมุออกเสยีงเพิ#มขึ !นอีกหนึ#งเสยีงตา่งหากเป็นเสยีงชี !ขาด 
(2) ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะใดมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเรื#องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงใน

เรื#องนั !น และประธานที#ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะนั !นออกนอกที#ประชุม
ชั#วคราวก็ได้ เว้นแตเ่ป็นการออกเสยีงลงคะแนนเพื#อเลอืกตั !งกรรมการ 

 
 การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 

ประธานที#ประชมุจะชี !แจงวิธีการนบัคะแนนเสยีงให้ที#ประชุมทราบก่อนเริ#มวาระการประชุม โดยบริษัทฯ จะ
นบัคะแนนเสียงแต่ละวาระ จากการลงคะแนนที#ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะซึ#งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสยีงและจะแจ้งผลการนบัคะแนนให้ที#ประชมุทราบทกุวาระก่อนเสร็จสิ !นการประชมุ 
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ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะที*เกี*ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น  และวิธีการลงคะแนนเสียง 
 

ข้อบังคับบริษัท 
หมวดที* 4 

การประชุมผู้ถอืหุ้น 
ข้อ 26. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจําปีภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัสิ !นสดุ

รอบระยะบญัชีของบริษัท 
   การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื#น นอกจากวรรคหนึ#งให้เรียกวา่การประชมุวิสามญั 
  
ข้อ 27. คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื#อใดก็ได้ตามที#เห็นสมควร  หรือผู้ ถือหุ้นรวมกนั

นบัจํานวนหุ้นได้ไมน้่อยกวา่หนึ#งในห้าของจํานวนหุ้นที#จําหนา่ยได้ทั !งหมด  หรือมีผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกว่า 25 คน  ซึ#ง
มีหุ้ นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ#งในสิบของจํานวนหุ้นที#จําหน่ายได้ทั !งหมด  จะเข้าชื#อกันทําหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื#อใดก็ได้  แต่ต้องระบุเหตุผลในการที#ขอให้เรียก
ประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสอืดงักลา่วด้วย  ในกรณีเช่นนี !คณะกรรมการจะต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายใน 
1 เดือน นบัแตว่นัที#ได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

  
ข้อ 28. ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น  ให้คณะกรรมการจดัทําเป็นหนงัสือนดัประชุมระบสุถานที# วนั เวลา ระเบียบวาระ

การประชมุ  และเรื#องที#จะเสนอตอ่ที#ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร  โดยระบใุห้ชดัเจนว่าเป็นเรื#องที#
จะเสนอเพื#อทราบ  เพื#ออนุมัติหรือเพื#อพิจารณาแล้วแต่กรณี  รวมทั !งความเห็นของคณะกรรมการในเรื#อง
ดงักลา่ว  และจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไมน้่อยกวา่ 7 วนัก่อนการประชุม  ทั !งนี !ให้โฆษณาคําบอก
กลา่วนดัประชมุในหนงัสอืพิมพ์ติดตอ่กนัไมน้่อยกวา่ 3 วนั และก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 3 วนัด้วย 

   สถานที# ที#จะใ ช้ เ ป็นที#ประชุมผู้ ถือหุ้ นใ ห้คณะกรรมการเป็นผู้ กําหนด  และจะกําหนดเป็นอย่างอื#น  
นอกเหนือไปจากท้องที#อนัเป็นที#ตั !งสาํนกังานใหญ่ของบริษัทหรือจงัหวดัใกล้เคียงก็ได้ 

  
ข้อ 29. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น  ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี)  มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน  

หรือไม่น้อยกว่ากึ#งหนึ#งของจํานวนผู้ ถือหุ้นทั !งหมด  และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ#งในสามของ
จํานวนหุ้นที#ชําระได้แล้วทั !งหมด  จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ 

  
ข้อ 30. ในกรณีที#ปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครั !งใด  เมื#อลว่งเวลานดัไปแล้วถึง 1 ชั#วโมง  จํานวนผู้ ถือหุ้นยงัไมค่รบองค์

ประชุม  ถ้าเป็นการประชุมวิสามญัที#ผู้ ถือหุ้นขอให้เรียกก็ให้ยกเลิกการประชุมนั !นเสีย  แต่ถ้าเป็นการประชุม
สามญัหรือวิสามญัที#คณะกรรมการเรียกเอง  ให้นดัประชุมใหม่  และให้สง่หนงัสือนดัประชุมไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่
น้อยกวา่ 7 วนัก่อนการประชมุ  ในการประชมุครั !งหลงัไมบ่งัคบัวา่ต้องครบองค์ประชมุ 

  
ข้อ 31. ประธานกรรมการเป็นประธานของที#ประชุมผู้ ถือหุ้น  ในกรณีที#ประธานกรรมการไม่อยู่ในที#ประชุม  หรือไม่

สามารถปฏิบตัิหน้าที#ได้  ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน  ถ้าไม่มีรองประธาน
กรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที#ได้  ให้ผู้ ถือหุ้นซึ#งมาประชุมเลือกผู้ ถือหุ้นคนหนึ#งเป็นประธานในที#
ประชมุ 
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ข้อ32. ให้ประธานในที#ประชมุผู้ ถือหุ้นดําเนินการประชุมให้เป็นตามลําดบัระเบียบวาะที#กําหนดไว้ในหนงัสือนดัประชุม  

เว้นแตที่#ประชมุจะมีมติให้เปลี#ยนลาํดบัระเบียบวาระ ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของจํานวนผู้ ถือหุ้น
ซึ#งมาประชมุ 

   เมื#อที#ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ#ง  ผู้ ถือหุ้นซึ#งมีหุ้ นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ#งในสามของจํานวนหุ้นที#
จําหนา่ยได้ทั !งหมด  จะขอให้ที#ประชมุพิจารณาเรื#องอื#นนอกจากที#กําหนดไว้ในหนงัสอืนดัประชมุอีกก็ได้ 

   ในกรณีที#ที#ประชุมพิจารณาเรื#องตามลําดบัระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ#ง  หรือพิจารณาเรื#องที#ผู้ ถือหุ้นเสนอไม่
เสร็จตามวรรคสองแล้วแต่กรณีและจําเป็นต้องเลื#อนการพิจารณา  ให้ที#ประชุมกําหนดสถานที# วนั และเวลาที#จะ
ประชมุครั !งตอ่ไป  และให้คณะกรรมการสง่หนงัสอืนดัประชมุ ระบสุถานที# วนั เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยงั
ผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชมุ  ทั !งนี !ให้โฆษณาคําบอกกลา่วนดัประชุมในหนงัสือพิมพ์ติดต่อกนัไม่น้อยกว่า 
3 วนั  และก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 3 วนัด้วย 

  
ข้อ 33. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น  ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉนัทะให้บคุคลซึ#งบรรลนิุติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

ตนก็ได้  การมอบฉันทะต้องทําเป็นหนงัสือลงลายมือชื#อผู้มอบฉันทะตามแบบที#นายทะเบียนกําหนดและมอบแก่
ประธานกรรมการหรือผู้ ที#ประธานกรรมการกําหนดไว้  ณ  สถานที#ประชุมก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชุม  ในการ
ออกเสียงลงคะแนนให้ถือว่าผู้ รับมอบฉนัทะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจํานวนคะแนนเสียงที#ผู้ ถือหุ้นมอบฉันทะมีรวมกัน  
เว้นแตผู่้ รับมอบฉนัทะจะแถลงตอ่ที#ประชมุก่อนลงคะแนนวา่ตนจะออกเสียงแทนผู้ซึ#งมอบฉนัทะเพียงบางคนโดยระบุ
ชื#อผู้มอบฉนัทะและจํานวนหุ้นที#ผู้มอบฉนัทะถืออยูด้่วย 

  
ข้อ 34. เว้นแตก่ฎหมายจะกําหนดไว้เป็นประการอื#น  มติของที#ประชุมผู้ ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือ

หุ้นซึ#งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากนั  ให้ประธานในที#ประชุมออกเสียงเพิ#มขึ !นอีกเสียง
หนึ#งเป็นเสยีงชี !ขาด 
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แบบขอรับรายงานประจาํปี 2555 ในแบบรูปเล่ม 
 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น  
  
 ทา่นผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีความประสงค์ขอรับรายงานประจําปี  2555 ในรูปแบบเลม่ สามารถกรอกรายละเอียด ชื#อ 
และที#อยู่ด้านล่างนี ! และส่งกลับมายังบริษัทฯ ได้ที#  โทรสารหมายเลข 02-652-1500 หรือ E-mail address: 
info@goldenlandplc.com โทรศพัท์หมายเลข 02-652-1111   เพื#อทางบริษัทฯ จะได้จดัสง่เอกสารให้ทา่นตอ่ไป 

 
ชื*อ และที*อยู่ของผู้ถอืหุ้น 

ชื*อ  

ที*อยู่  
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แผนที*ของสถานที*จัดประชุม 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก  
 

เขียนที#  
วนัที# เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2556 

 
)1(  ข้าพเจ้า สญัชาต ิ  

 อยูบ้่านเลขที# ถนน ตําบล/แขวง   
 อําเภอ/เขต จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์  
 

)2(  เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท แผน่ดินทอง  พร็อพเพอร์ตี ! ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นสามญัจํานวนทั !งสิ !น 
 รวม หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั  เสยีง ดงันี ! 
 
 หุ้นสามญั หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั เสยีง 
 หุ้นบริุมสทิธิ หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั เสยีง 
 
(3)  ขอมอบฉนัทะให้ 

1 อาย ุ อยูบ้่านเลขที#  
 ตําบล/แขวง  อําเภอ/เขต จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์  
 

2 อาย ุ อยูบ้่านเลขที#  
ตําบล/แขวง  อําเภอ/เขต จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์  
 
3 อาย ุ อยูบ้่านเลขที#  
ตําบล/แขวง  อําเภอ/เขต จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์  

คนหนึ#งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื#อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม   
สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 ครั !งที# 20 ในวนัองัคารที# 23 เมษายน 2556 เวลา 9:30 น. ณ ห้องวิคเตอร์ 2-3  วิคเตอร์คลบั  
ชั !น 8 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพลก็ซ์ เลขที# 57 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที#พงึจะเลื#อนไป
ในวนัเวลาและสถานที#อื#นด้วย 

กิจการใดที#ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุนั !น  ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
 

ลงชื#อ ........................................................................... ผู้มอบฉนัทะ 

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

ลงชื#อ ........................................................................... ผู้ รับมอบฉนัทะ 

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

ลงชื#อ ........................................................................... ผู้ รับมอบฉนัทะ 

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

ลงชื#อ ........................................................................... ผู้ รับมอบฉนัทะ 

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

หมายเหต ุ

ผู้ ถือหุ้นที#มอบฉันทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน  
ไมส่ามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื#อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

 
 

อากรแสตมป์ 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข 
 
 
 

เขียนที#  
วนัที# เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2556 

 
)1(  ข้าพเจ้า สญัชาต ิ  

 อยูบ้่านเลขที# ถนน ตําบล/แขวง   
 อําเภอ/เขต จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์  
 

)2(  เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท แผน่ดินทอง  พร็อพเพอร์ตี ! ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นสามญัจํานวนทั !งสิ !น 
 รวม หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั  เสยีง ดงันี ! 
 
 หุ้นสามญั หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั เสยีง 
 หุ้นบริุมสทิธิ หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั เสยีง 
 
(3) ขอมอบฉนัทะให้ 

1 อาย ุ อยูบ้่านเลขที#  
 ตําบล/แขวง  อําเภอ/เขต จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์  
       

2 อาย ุ อยูบ้่านเลขที#  
ตําบล/แขวง  อําเภอ/เขต จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์  
 
3 อาย ุ อยูบ้่านเลขที#  
ตําบล/แขวง  อําเภอ/เขต จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์  
 
คนหนึ#งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื#อเข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุ   สามญั
ผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 ครั !งที# 20 ในวนัองัคารที# 23 เมษายน 2556 เวลา 9:30 น. ณ ห้องวิคเตอร์ 2-3  วิคเตอร์คลบั  ชั !น 8 
ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที# 57 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที#พึงจะเลื#อนไปในวนั
เวลาและสถานที#อื#นด้วย 
 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั !งนี ! ดงันี ! 
 

วาระที* 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2555 ครั&งที* 19 
ซึ*งประชุมเมื*อวนัที* 27 เมษายน 2555 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที#เห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ! 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง   
 

วาระที* 2 รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555 
 

วาระที* 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกาํไรขาดทุน สาํหรับปีสิ &นสุด ณ วันที* 31 ธันวาคม 2555 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที#เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ! 

 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง   
 

 
อากรแสตมป์ 

20 บาท 
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วาระที* 4 พิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2555  

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที#เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ! 

 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง   
 
วาระที* 5 พิจารณาเลือกตั &งกรรมการแทนกรรมการที*ต้องพ้นจากตาํแหน่งตามวาระ ประจาํปี 2556 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที#เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ! 

 เห็นด้วย เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย เสยีง งดออกเสยีง เสยีง 
 การแตง่ตั !งกรรมการทั !งชดุ 
 การแตง่ตั !งกรรมการเป็นรายบคุคล 
1. ชื#อกรรมการ    นายวนัชยั ศารทลูทตั 
 เห็นด้วย เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย เสยีง งดออกเสยีง เสยีง 

2. ชื#อกรรมการ   นายสทิธิชยั  ชยัเกรียงไกร 
 เห็นด้วย เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย เสยีง งดออกเสยีง เสยีง 

3. ชื#อกรรมการ  นายโชติพฒัน์ พีชานนท์ 
 เห็นด้วย เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย เสยีง งดออกเสยีง เสยีง 

 
วาระที* 6 พิจารณาแต่งตั &งกรรมการใหม่เพิ*มเติมและให้สัตยาบนัการแต่งตั &งกรรมการเข้าใหม่ 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที#เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ! 

 เห็นด้วย เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย เสยีง งดออกเสยีง เสยีง 
ชื#อกรรมการ    นายฐาปน สริิวฒันภกัดี    
 เห็นด้วย เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย เสยีง งดออกเสยีง เสยีง 

 
วาระที* 7 พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจาํปี 2556 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที#เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ! 

 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 
 
วาระที* 8 พิจารณาแต่งตั &ง และกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ีประจาํปี 2556 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที#เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ! 

 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 
 
วาระที* 9  พิจารณาเรื*องอื*นๆ (ถ้ามี) 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที#เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ! 

 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 
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(5) การลงคะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที#ไมเ่ป็นไปตามที#ระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะนี !ให้ถือวา่การลง คะแนนเสยีง

นั !นไมถ่กูต้องและไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น  
 
(6) ในกรณีที#ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไมช่ดัเจนหรือในกรณีที#ที#ประชมุมี

การพิจารณาหรือลงมติในเรื#องใดนอกเหนือจากเรื#องที#ระบุไว้ข้างต้น  รวมถึงกรณีที#มีการแก้ไขเปลี#ยนแปลงหรือเพิ#มเติม
ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที#เห็นสมควร  

 
กิจการใดที#ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุ  เว้นแตก่รณีที#ผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามที#ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสอื
มอบฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

 
 
 

ลงชื#อ ........................................................................... ผู้มอบฉนัทะ 

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

  

 

ลงชื#อ ........................................................................... ผู้ รับมอบฉนัทะ 

 

 

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

ลงชื#อ ........................................................................... ผู้ รับมอบฉนัทะ 

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

   

ลงชื#อ ........................................................................... ผู้ รับมอบฉนัทะ 

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

 
  
หมายเหตุ  
1 ผู้ ถือหุ้นที#มอบฉันทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน  
 ไม่สามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื#อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
2 วาระเลือกตั !งกรรมการสามารถเลือกตั !งกรรมการทั !งชดุหรือเลือกตั !งกรรมการเป็นรายบคุคล 
3 ในกรณีที#มีวาระที#จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที#ระบไุว้ข้างต้น  ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ#มเติมได้ในใบประจําตอ่ 
 แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข ตามแนบ   
 
 



 
เอกสารแนบ10 

 53

ใบประจาํต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข 
 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ตี ! ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 
 

 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 ครั !งที# 20 ในวนัองัคารที# 23 เมษายน 2556 เวลา 9:30 น. ณ ห้องวิคเตอร์ 2-
3 วิคเตอร์คลบั ชั !น 8 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพลก็ซ์ เลขที# 57 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที#พึง
จะเลื#อนไปในวนั เวลาและสถานที#อื#นด้วย 
 
 

วาระที*...............เรื*อง ....................................................................................................................................   
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที#เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ! 

 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 
 
 
วาระที*...............เรื*อง ....................................................................................................................................   

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที#เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ! 

 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 
 
 
วาระที*...............เรื*อง ....................................................................................................................................   

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที#เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ! 

 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 
 
 
วาระที*...............เรื*อง ....................................................................................................................................   

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที#เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ! 

 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 
 
วาระที*...............เรื*อง เลือกตั &งกรรมการ  

ชื#อกรรมการ  
 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

ชื#อกรรมการ  
 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

ชื#อกรรมการ  
 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

ชื#อกรรมการ  
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง 



 
เอกสารแนบ11 

 54

 
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค  

(สาํหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที*แต่งตั &งคัสโตเดียนในประเทศไทย) 
 

 
เขียนที#  

วนัที# เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2556 
 
(1) ข้าพเจ้า สญัชาต ิ  
 อยูบ้่านเลขที# ถนน ตําบล/แขวง   
 อําเภอ/เขต จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์  

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั  
ซึ#งเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท แผน่ดนิทอง พร็อพเพอร์ตี ! ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน). 
โดยถือหุ้นจํานวนทั !งสิ !นรวม หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั  เสยีง ดงันี ! 

หุ้นสามญั หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั เสยีง 
หุ้นบริุมสทิธิ หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั เสยีง 

 
 
(2) ขอมอบฉนัทะให้ 

1 อาย ุ อยูบ้่านเลขที#  
 ตําบล/แขวง  อําเภอ/เขต จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์  
       

2 อาย ุ อยูบ้่านเลขที#  
ตําบล/แขวง  อําเภอ/เขต จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์  
 
3 อาย ุ อยูบ้่านเลขที#  
ตําบล/แขวง  อําเภอ/เขต จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์  
 
คนหนึ#งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้ แทนของข้าพเจ้าเพื#อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม   
สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 ครั !งที# 20 ในวนัองัคารที# 23 เมษายน 2556 เวลา 9:30 น. ณ ห้องวิคเตอร์ 2-3 วิคเตอร์คลบั  
ชั !น 8 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพลก็ซ์ เลขที# 57 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที#พึงจะเลื#อน
ไปในวนัเวลาและสถานที#อื#นด้วย 

 
 

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั !งนี ! ดงันี ! 
  มอบฉนัทะตามจํานวนหุ้นทั !งหมดที#ถือและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในครั !งนี ! ดงันี ! 
 มอบฉนัทะบางสว่น คือ  

 หุ้นสามญั หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั เสยีง 
 หุ้นบริุมสทิธิ หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั เสยีง 

รวมสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้ทั !งหมด    เสยีง 
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(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั !งนี ! ดงันี ! 
วาระที* 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2555 ครั&งที* 19  

ซึ*งประชุมเมื*อวนัที* 27 เมษายน 2555 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที#เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี !  

 เห็นด้วย เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย เสยีง งดออกเสยีง เสยีง 
 

วาระที* 2 รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555 
 

วาระที* 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกาํไรขาดทุน สาํหรับปีสิ &นสุด ณ วันที* 31 ธันวาคม 2555 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที#เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี !  

 เห็นด้วย เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย เสยีง งดออกเสยีง เสยีง 
 
วาระที* 4 พจิารณาอนุมัตงิดการจ่ายเงนิปันผล ประจาํปี 2555 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที#เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี !  

 เห็นด้วย เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย เสยีง งดออกเสยีง เสยีง 
 

วาระที* 5 พิจารณาเลือกตั &งกรรมการแทนกรรมการที*ต้องพ้นจากตาํแหน่งตามวาระ ประจาํปี 2556 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที#เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี !  

 เห็นด้วย เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย เสยีง งดออกเสยีง เสยีง 
 การแตง่ตั !งกรรมการทั !งชดุ 
 การแตง่ตั !งกรรมการเป็นรายบคุคล 
1. ชื#อกรรมการ    นายวนัชยั ศารทลูทตั 
 เห็นด้วย เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย เสยีง งดออกเสยีง เสยีง 

2. ชื#อกรรมการ   นายสทิธิชยั  ชยัเกรียงไกร 
 เห็นด้วย เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย เสยีง งดออกเสยีง เสยีง 

3. ชื#อกรรมการ  นายโชติพฒัน์ พีชานนท์ 
 เห็นด้วย เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย เสยีง งดออกเสยีง เสยีง 

 
 วาระที* 6   พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจาํปี 2556 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที#เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี !  

 เห็นด้วย เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย เสยีง งดออกเสยีง เสยีง 
ชื#อกรรมการ    นายฐาปน สริิวฒันภกัดี 
 เห็นด้วย เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย เสยีง งดออกเสยีง เสยีง 

วาระที* 7 พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจาํปี 2556 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที#เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ! 

 เห็นด้วย เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย เสยีง งดออกเสยีง เสยีง 
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วาระที* 8 พิจารณาแต่งตั &ง และกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจาํปี 2556 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที#เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ! 

 เห็นด้วย เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย เสยีง งดออกเสยีง เสยีง 
 

วาระที* 9 พิจารณาเรื*องอื*นๆ (ถ้ามี) 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที#เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ! 

 
(5) การลงคะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที#ไม่เป็นไปตามที#ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี !ให้ถือว่าการลงคะแนน

เสยีงนั !นไมถ่กูต้องนั !นไมถ่กูต้องและไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น  
 
(6) ในกรณีที#ข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที#ที#

ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื#องใดนอกเหนือจากเรื#องที#ระบไุว้ข้างต้น  รวมถึงกรณีที#มีการแก้ไขเปลี#ยนแปลงหรือ
เพิ#มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที#เห็นสมควร  

 
กิจการใดที#ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุ   เว้นแตก่รณีที#ผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามที#ข้าพเจ้าระบใุน
หนงัสอืมอบฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
 

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

 

ลงชื#อ ........................................................................... ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 
 

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

ลงชื#อ ........................................................................... ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 (........................................................................)  
   

ลงชื#อ ........................................................................... ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 (........................................................................)  

  

หมายเหตุ  
1 หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค นี !ใช้เฉพาะกรณีที#ผู้ ถือหุ้นที#ปรากฏชื#อในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแตง่ตั !งให้คสัโตเดียน   
 (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เท่านั !น  
2 หลกัฐานที#ต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
 (1)   หนงัสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ ดําเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
 (2) หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 
3 ผู้ ถือหุ้นที#มอบฉันทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน  
 ไม่สามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื#อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
4 วาระเลือกตั !งกรรมการสามารถเลือกตั !งกรรมการทั !งชดุหรือเลือกตั !งกรรมการเป็นรายบคุคล 
5 ในกรณีที#มีวาระที#จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที#ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ#มเตมิได้ในใบประจําตอ่แบบ 
 หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค ตามแนบ     
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค 
 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ตี ! ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 
 

 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 ครั !งที# 20 ในวนัองัคารที# 23 เมษายน 2556 เวลา 9:30 น. ณ ห้องวิคเตอร์ 2-
3 วิคเตอร์คลบั ชั !น 8 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพลก็ซ์ เลขที# 57 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที#พึง
จะเลื#อนไปในวนั เวลาและสถานที#อื#นด้วย 
 
 

วาระที*...............เรื*อง ....................................................................................................................................   
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที#เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ! 

 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 
 
 
วาระที*...............เรื*อง ....................................................................................................................................   

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที#เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ! 

 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 
 
 
วาระที*...............เรื*อง ....................................................................................................................................   

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที#เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ! 

 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 
 
 
วาระที*...............เรื*อง ....................................................................................................................................   

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที#เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ! 

 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 
 
วาระที*...............เรื*อง เลือกตั &งกรรมการ  

ชื#อกรรมการ  
 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

ชื#อกรรมการ  
 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

ชื#อกรรมการ  
 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

ชื#อกรรมการ  
 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

 
 

 


