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ที่ GOLD 2560/015
ทะเบียนเลขที่ 0107537002273
วันที่ 22 มีนาคม 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เรื่อง การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 ครัง้ ที่ 24
ตามที่บริ ษัทฯ กาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 ครัง้ ที่ 24 ณ ห้ องวิคเตอร์ 2 – 3 วิคเตอร์ คลับ ชัน้ 8
สาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร 10500 ในวันพุธที่ 26
เมษายน 2560 เวลา 10:00 น. เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ดังรายละเอียดปรากฏตามคาบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้
ถือหุ้น ประจาปี 2560 ครัง้ ที่ 24 นัน้
บริษัทฯ ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้ าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าว หากท่านไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้ ท่านสามารถ
มอบฉันทะให้ บคุ คลอื่น หรือบุคคลใดบุคคลหนึง่ ดังต่อไปนี ้ คือ
1. นายชายน้ อย เผือ่ นโกสุม
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ 66 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 98 สาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ ชัน้ 36 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
2. นายอุดม พัวสกุล
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
อายุ 65 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 98 สาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ ชัน้ 36 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
กรรมการดังรายนามข้ างต้ นไม่มีส่วนได้ เสียในวาระการประชุม ยกเว้ นวาระการประชุมพิจารณากาหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษัท
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ จดั เตรี ยมหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซึง่ เป็ นแบบที่กาหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียด
ชัดเจนมายังท่านด้ วยแล้ ว ขอได้ โปรดกรอกรายละเอียดลงในช่องว่างของผู้ที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะ ให้ เข้ าร่ วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนแทนและลงนามผู้มอบฉัน ทะ โดยในการมอบฉันทะ ท่านอาจแสดงความประสงค์ ที่ จะให้ ออกเสี ย ง
ลงคะแนนในวาระต่างๆ ว่า เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียงไว้ ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะของท่านออก
เสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านก็ได้ นอกจากนันยั
้ งมีหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. เป็ นแบบทัว่ ไปซึง่ เป็ นแบบที่ง่ายไม่
ซับซ้ อน และหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ซึง่ เป็ นแบบที่ใช้ เฉพาะกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ คสั โตเดียน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งบริ ษัทฯ ได้ เผยแพร่ ไว้ บนเว็บไซต์ของ บริ ษัทฯ www.goldenland.co.th
เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถดึงข้ อมูลมาใช้ ได้ ตามความเหมาะสม ในกรณีที่ท่านมอบฉันทะให้ กรรมการบริ ษัทบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ดังกล่าวข้ างต้ นเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน เมื่อดาเนินการแล้ วโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะคืนกลับ ไปยังบริ ษัทฯ
ล่ ว งหน้ า เพื่อ ให้ ถึงบริ ษัท ฯ ก่ อ นวัน ประชุม โดยใช้ ซองตอบรั บ ที่ แนบมาพร้ อมหนัง สือนี ้ ทัง้ นี เ้ พื่ อความเรี ย บร้ อยในการ
เตรียมการประชุม
ขอแสดงความนับถือ
ผู้ท่มี าประชุมด้ วยตนเอง โปรดนาหนังสือฉบับนี้
มาแสดงต่ อเจ้ าหน้ าที่ลงทะเบียนในวันประชุม

( นายธนพล ศิริธนชัย )
ประธานอานวยการ
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (มหาชน)
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ประวัตโิ ดยสังเขปของกรรมการที่ได้ รับมอบหมายให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ
แทนผู้ถือหุ้นที่ไม่ สามารถเข้ าร่ วมประชุม
นายชายน้ อย เผื่อนโกสุม
ประเภทกรรมการ :
กรรมการที่เป็ นอิสระ
ตาแหน่ งปั จจุบนั :
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
ประธานกรรมการกากับดูแลบรรษัทภิบาล
อายุ :
66 ปี
สัญญาติ :
ไทย
ที่อยู่ :
เลขที่ 98 สาทร แสควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ ชัน้ 36 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้ ครัง้ แรก : 27 ธันวาคม 2555
คุณวุฒกิ ารศึกษาสูงสุด
 ปริญญาโท การบริหาร สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริญญาตรี การบัญชีขนสู
ั ้ ง California College of Commerce ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
 Directors Accreditation Program (DAP 63/2550)
 Financial Institutions Governance Program ปี 2554
 The Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 33/2557
สัดส่ วนการถือหุ้นใน GOLD (ร้ อยละ) โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่ บรรลุนิติภาวะ
 -ไม่มี – / 0.00% (0 หุ้น)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
 - ไม่มี จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
 4 ปี 2 เดือน
ประสบการณ์ การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
ตาแหน่ งในบริษทั จดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
ม.ค. 2560 – ปั จจุบนั ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทคอน อินดัสเตรียล คอนเน็คชัน่
2559 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ
บมจ. ทิปโก้ แอสฟั ลท์
ตาแหน่ งในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
2559 – ปั จจุบนั
กรรมการ
เงินทุนหมุนเวียน กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
2558 - ปั จจุบนั
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. พริมา มารีน
2554 - ปั จจุบนั
กรรมการ
สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
2553 - ปั จจุบนั
กรรมการ
บมจ. เนชัน่ แนล พาวเวอร์ ซัพพลาย
2552 - ปั จจุบนั
คณะกรรมการอานวยการ
สถาบันปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทย
ตาแหน่ งในกิจการที่แข่ งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
 -ไม่มี ประสบการณ์
2555 – ม.ค. 2560
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
บมจ. เมืองไทยลิสซิง่
2556 – 2557
ประธานกรรมการ
บมจ. ไออาร์ พีซี
2553 – 2556
ที่ปรึกษา
บมจ. ปตท.
2553 – 2555
ประธานคณะกรรมการบริหาร
สถาบันสิ่งแวดล้ อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2551 – 2553
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ จากัด (มหาชน)
และกรรมการผู้จดั การใหญ่
2551 - 2553
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
บมจ. ปตท.
2550 – 2551
กรรมการผู้จดั การใหญ่
บมจ. ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่
2550 - 2551
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
บมจ. ปตท.
การเข้ าร่ วมประชุม (ในรอบปี 2559)
 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครัง้
 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้
 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 1/1 ครัง้
ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
 - ไม่มี –
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ประวัตโิ ดยสังเขปของกรรมการที่ได้ รับมอบหมายให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ
แทนผู้ถือหุ้นที่ไม่ สามารถเข้ าร่ วมประชุม
นายอุดม พัวสกุล
ประเภทกรรมการ :
ตาแหน่ งปั จจุบนั :

กรรมการทีเ่ ป็ นอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
อายุ :
65 ปี
สัญญาติ :
ไทย
ที่อยู่ :
เลขที่ 98 สาทร แสควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ ชัน้ 36 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้ ครัง้ แรก :27 ธันวาคม 2555
คุณวุฒกิ ารศึกษาสูงสุด
 ปริ ญญาโท รัฐศาสตร์ การเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 Directors Certification Program (DCP 109/2551)
สัดส่ วนการถือหุ้นใน GOLD (ร้ อยละ) โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่ บรรลุนิติภาวะ
 -ไม่มี – / 0.00% (0 หุ้น)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
 - ไม่มี จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
 4 ปี 2 เดือน
ประสบการณ์ การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
 - ไม่มี ตาแหน่ งในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
 - ไม่มี –
ตาแหน่ งในกิจการที่แข่ งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
 - ไม่มี ประสบการณ์
1 ตุลาคม 2556 – 1 เมษายน 2558
ประธานกรรมการบริ หาร
การพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
20 ตุลาคม 2555 – 4 กันยายน 2556
ประธานกรรมการ
บมจ. ทีโอที
20 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2555
อธิบดี
กรมโยธาธิการและผังเมือง
13 พฤศจิกายน 2549 – 19 ตุลาคม 2551 ผู้วา่ ราชการ
จังหวัดอุทยั ธานี
การเข้ าร่ วมประชุม (ในรอบปี 2559)
 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครัง้
 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้
ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
 - ไม่มี –
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