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ท่ี GOLD 2560/015 
ทะเบยีนเลขท่ี 0107537002273 
  
 

วนัท่ี 22 มีนาคม 2560 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
 

เร่ือง การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ครัง้ที่ 24 
 

ตามท่ีบริษัทฯ ก าหนดวนัประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ครัง้ท่ี 24  ณ ห้องวิคเตอร์ 2 – 3  วิคเตอร์ คลบั ชัน้ 8 
สาทร สแควร์  ออฟฟิศ ทาวเวอร์   เลขท่ี 98 ถนนสาทรเหนือ   แขวงสีลม  เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  ในวนัพธุท่ี 26 
เมษายน 2560 เวลา 10:00 น.  เพื่อพิจารณาระเบยีบวาระต่างๆ ดงัรายละเอียดปรากฏตามค าบอกกล่าวเรียกประชมุสามญัผู้
ถือหุ้น ประจ าปี 2560  ครัง้ท่ี 24 นัน้ 
 

บริษัทฯ ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุในวนัและเวลาดงักล่าว หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้ ท่านสามารถ
มอบฉนัทะให้บคุคลอื่น หรือบคุคลใดบคุคลหนึง่ดงัต่อไปนี ้คือ 
 

1. นายชายน้อย  เผือ่นโกสมุ  กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ           อาย ุ66 ปี 
 อยู่บ้านเลขท่ี 98  สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชัน้ 36 ถนนสาทรเหนือ แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
    
2. นายอดุม  พวัสกลุ กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ                          อาย ุ65 ปี 
 อยู่บ้านเลขท่ี 98  สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชัน้ 36 ถนนสาทรเหนือ แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

 
กรรมการดงัรายนามข้างต้นไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชมุ ยกเว้นวาระการประชมุพิจารณาก าหนดค่าตอบแทน

กรรมการบริษัท 
 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้จดัเตรียมหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซึง่เป็นแบบท่ีก าหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียด
ชดัเจนมายงัท่านด้วยแล้ว ขอได้โปรดกรอกรายละเอียดลงในช่องว่างของผู้ ท่ีท่านประสงค์จะมอบฉนัทะ ให้เข้าร่วมประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนนแทนและลงนามผู้ มอบฉันทะ โดยในการมอบฉันทะ ท่านอาจแสดงความประสงค์ท่ีจะให้ออกเสียง
ลงคะแนนในวาระต่างๆ ว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงไว้ในหนงัสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้ รับมอบฉันทะของท่านออก
เสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านก็ได้ นอกจากนัน้ยงัมีหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. เป็นแบบทัว่ไปซึง่เป็นแบบท่ีง่ายไม่
ซบัซ้อน และหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ค. ซึง่เป็นแบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน  
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของ  บริษัทฯ  www.goldenland.co.th 
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดึงข้อมลูมาใช้ได้ตามความเหมาะสม ในกรณีท่ีท่านมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทบคุคลใดบคุคลหนึ่ง
ดงักล่าวข้างต้นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน เมื่อด าเนินการแล้วโปรดส่งหนงัสือมอบฉันทะคืนกลบั ไปยงับริษัทฯ 
ล่วงหน้าเพื่อให้ถึงบริษัทฯ ก่อนวันประชุม  โดยใช้ซองตอบรับท่ีแนบมาพร้อมหนังสือนี  ้ ทัง้นีเ้พื่อความเรียบร้อยในการ
เตรียมการประชมุ  

 
 ขอแสดงความนบัถือ 

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

ผู้ท่ีมาประชุมด้วยตนเอง โปรดน าหนังสือฉบับน้ี
มาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ีลงทะเบียนในวันประชุม 
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ประวัตโิดยสังเขปของกรรมการท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 
แทนผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุม  

นายชายน้อย  เผื่อนโกสุม  
ประเภทกรรมการ : กรรมการท่ีเป็นอิสระ 
ต าแหน่งปัจจุบนั : กรรมการอสิระ 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
 ประธานกรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล 
อายุ : 66 ปี 
สัญญาต ิ:     ไทย 
ที่อยู่  :     เลขท่ี 98 สาทร แสควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชัน้ 36 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
วันที่ได้รับแต่งตัง้ครัง้แรก : 27 ธันวาคม 2555  
คุณวุฒกิารศกึษาสูงสุด  
 ปริญญาโท การบริหาร  สถาบนับณัฑิตบริหารธรุกิจศศินทร์แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 ปริญญาตรี การบญัชีขัน้สงู California College of Commerce ประเทศสหรัฐอเมริกา  
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 Directors Accreditation Program (DAP 63/2550) 
 Financial Institutions Governance Program ปี 2554 
 The Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นท่ี 33/2557 
สัดส่วนการถือหุ้นใน GOLD (ร้อยละ) โดยนับรวมการถอืหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
 -ไม่มี – / 0.00%  (0 หุ้น) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 - ไม่มี - 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 
 4 ปี 2 เดือน 
ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 
ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบยีนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ม.ค. 2560 – ปัจจบุนั   ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทคอน อินดสัเตรียล คอนเน็คชัน่ 
2559 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  บมจ. ทิปโก้ แอสฟัลท์ 
ต าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
2559 – ปัจจบุนั กรรมการ เงินทนุหมนุเวียน กรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั 
2558 - ปัจจบุนั กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. พริมา มารีน 
2554 - ปัจจบุนั กรรมการ สถาบนับริหารกองทนุพลงังาน  
2553 - ปัจจบุนั กรรมการ  บมจ. เนชัน่แนล พาวเวอร์ ซพัพลาย 
2552 - ปัจจบุนั คณะกรรมการอ านวยการ สถาบนัปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 
ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขนัเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
 -ไมมี่ -   
ประสบการณ์ 
2555 – ม.ค. 2560  กรรมการและกรรมการตรวจสอบ  บมจ. เมอืงไทยลิสซิง่ 
2556 – 2557  ประธานกรรมการ  บมจ. ไออาร์พีซ ี 
2553 – 2556   ท่ีปรึกษา   บมจ. ปตท.  
2553 – 2555  ประธานคณะกรรมการบริหาร  สถาบนัสิ่งแวดล้อมอตุสาหกรรม สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
2551 – 2553 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร        บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ จ ากดั (มหาชน)  
 และกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
2551 - 2553  รองกรรมการผู้จดัการใหญ่     บมจ. ปตท.  
2550 – 2551 กรรมการผู้จดัการใหญ่     บมจ. ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ 
2550 - 2551 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่     บมจ. ปตท.  
การเข้าร่วมประชุม (ในรอบปี 2559)     
 การประชมุคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครัง้  
 การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้  
 การประชมุคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 1/1 ครัง้  
ประวัติการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา 
 - ไม่ม ี– 
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ประวัตโิดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

แทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม 
 
นายอุดม  พวัสกุล  
ประเภทกรรมการ : กรรมการท่ีเป็นอิสระ 
ต าแหน่งปัจจุบนั : กรรมการอิสระ 
 กรรมการตรวจสอบ 
อายุ : 65 ปี 
สัญญาต ิ:    ไทย 
ที่อยู่  :     เลขท่ี 98 สาทร แสควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชัน้ 36 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
วันที่ได้รับแต่งตัง้ครัง้แรก :27 ธนัวาคม 2555  
คุณวุฒกิารศึกษาสูงสุด  
 ปริญญาโท  รัฐศาสตร์การเมืองและการปกครอง    มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 Directors Certification Program (DCP 109/2551) 
สัดส่วนการถอืหุ้นใน GOLD (ร้อยละ) โดยนับรวมการถอืหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
 -ไมม่ี – / 0.00%  (0 หุ้น) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 - ไมม่ี - 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 
 4 ปี 2 เดือน 
ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 - ไมม่ี - 
ต าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
  - ไมม่ี – 
ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจท าให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
 - ไมม่ี - 
ประสบการณ์ 
1 ตลุาคม 2556 –   1 เมษายน 2558      ประธานกรรมการบริหาร การพฒันาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 
20 ตลุาคม 2555 – 4 กนัยายน 2556  ประธานกรรมการ  บมจ. ทีโอที  
20 ตลุาคม 2551 – 30 กนัยายน 2555   อธิบดี กรมโยธาธิการและผงัเมือง 
13 พฤศจิกายน 2549 – 19 ตลุาคม 2551 ผู้วา่ราชการ จงัหวดัอทุยัธาน ี
การเข้าร่วมประชุม (ในรอบปี 2559)   

 การประชมุคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครัง้  
 การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้  
ประวัติการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา 

 - ไม่ม ี– 
 

 
 
 


