เอกสารแนบ 3
นิยามกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ (Independent Director) หมายถึง กรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติสอดคล้ องกับหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีคณ
ุ สมบัตแิ ละลักษณะต้ องห้ ามของกรรมการอิสระของบริ ษัท ฯ เทียบเท่ากับข้ อกาหนด
ของกลต.และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี ้
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ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิตบิ คุ คลที่
อาจมีความขัดแย้ ง โดยให้ นบั รวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้ องกับกรรมการอิสระรายนันๆ
้ ด้ วย
ไม่เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง ที่ปรึ ก ษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา หรื อผู้มีอานาจควบคุม
ของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อของผู้มีอานาจควบคุม
ของบริ ษัทฯ ทังในปั
้ จจุบนั และก่อนเป็ นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และ
บุตร รวมทังคู
้ ส่ มรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการ
เสนอชื่อเป็ นกรรมการ ผู้บริ หารหรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย
ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อของผู้มีอานาจควบคุม
ของบริ ษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
้ เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรื อผู้มี
อานาจควบคุมของผู้มีความสัมพันธ์ ทางธุร กิจกับบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มี
อานาจควบคุมของบริ ษัทฯ ทังในปั
้ จจุบนั และก่อนเป็ นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี ดังนี ้
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ไม่เป็ นผู้สอบบัญชี ของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อของผู้มีอานาจควบคุม
ของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ใ้ ห้ รวมถึงการไม่เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริ หาร หรื อหุ้นส่วน
ผู้จดั การของสานักงานสอบบัญชีต้นสังกัด
ไม่เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพอื่นๆ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ที่มีมลู ค่า
การให้ บริ การทางวิชาชีพอื่นเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี แก่บริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรื อของผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ให้ รวมถึงการไม่เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการ
อิสระ ผู้บริ หาร หรื อหุ้นส่วนผู้จดั การของผู้ให้ บริ การวิชาชีพอื่นๆ
ไม่ได้ รับประโยชน์ทงทางตรงและทางอ้
ั้
อม หรื อมีส่วนได้ ส่วนเสีย จากการทาธุรกรรมทางการค้ าหรื อธุรกิจ ได้ แก่
รายการที่เป็ นธุรกิจปกติ รายการเช่าหรื อให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ ยวกับสินทรัพย์หรื อบริ การ หรื อรายการ
ให้ ความช่วยเหลือทางการเงิน กับบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ที่มีมูลค่าตังแต่
้ 20 ล้ านบาท หรื อ
ตังแต่
้ ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัทฯ แล้ วแต่จานวนใดจะต่ากว่า โดยให้ นบั รวมมูลค่ารายการใน
ระหว่าง 1 ปี ก่อ นวันที่มีความสัมพันธ์ ทางธุร กิจ ทัง้ นี ใ้ ห้ ร วมถึงการไม่เป็ นผู้ถือ หุ้นรายใหญ่ กรรมการที่ไม่ใช่
กรรมการอิสระ ผู้บริ หาร หรื อหุ้นส่วนผู้จดั การของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

ไม่ เ ป็ นกรรมการที่ ไ ด้ รั บ แต่งตัง้ ขึน้ เพื่ อ เป็ นตัว แทนของกรรมการของบริ ษั ท ฯ ผู้ ถื อ หุ้น รายใหญ่ หรื อ ผู้ถื อ หุ้น ซึ่ง เป็ น
ผู้เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ
ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย หรื อ ทังนี
้ ใ้ ห้
รวมถึงการไม่เป็ น กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริ หาร ลูกจ้ าง พนักงาน หรื อที่ปรึ กษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา หรื อถือ
หุ้นเกินร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธฺออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่นซึง่ ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ น
การแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย
ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระได้
กรรมการอิสระที่มีคณ
ุ สมบัติตามข้ อ 1 - 7 อาจได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทให้ ตดั สินใจในการดาเนินกิจการ
ของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง โดยมีการ
ตัดสินใจในรู ปแบบองค์คณะ (Collective decision) ได้

ในการพิจารณาคุณสมบัติกรรมการอิสระสาหรับช่วงระยะเวลาย้ อนหลังให้ ถือปฏิบตั ิหลักเกณฑ์ข้างต้ น เว้ นแต่ได้ รับ ผ่อนผันจาก
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
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ที่ GOLD 2560/056
ทะเบียนเลขที่ 0107537002273
วันที่ 15 ธันวาคม 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เรื่อง การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 ครัง้ ที่ 25
ตามที่บริษัทฯ กาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 ครัง้ ที่ 25 ณ ห้ องวิคเตอร์ 2 – 3 วิคเตอร์ คลับ ชัน้ 8
สาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ในวันพฤหัสบดี
ที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 10:00 น. เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ดังรายละเอียดปรากฏตามคาบอกกล่าวเรี ยกประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 ครัง้ ที่ 25 นัน้
บริษัทฯ ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้ าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าว หากท่านไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้ ท่านสามารถ
มอบฉันทะให้ บคุ คลอื่น หรือบุคคลใดบุคคลหนึง่ ดังต่อไปนี ้ คือ
1. นายวันชัย ศารทูลทัต
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
อายุ 71 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 98 สาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ ชัน้ 36 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
2. นายชินวัฒน์ ชินแสงอร่าม
กรรมการอิสระ
อายุ 56 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
ผู้ที่มาประชุมด้ 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
ชื่อ-นามสกุล
ประเภทกรรมการ
ตาแหน่งปั จจุบนั
อายุ
สัญชาติ
วันที่ได้ รับแต่งตังครั
้ ง้ แรก
คุณวุฒิทางการศึกษา

: นายวันชัย ศารทูลทัต
: กรรมการอิสระ
: • ประธานกรรมการ
• ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
: 71 ปี
: ไทย
: 26 ธันวาคม 2555
: • ปริ ญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
• ปริ ญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
: -ไม่มี-

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษัทฯ (ร้ อยละ) โดยนับรวม : -ไม่มี- / 0.00% (0 หุ้น)
การถือหุ้นของคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิติ
ภาวะ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ : -ไม่มีผู้บริ หาร
จานวนปี ทีเ่ ป็ นกรรมการ
: 4 ปี 9 เดือน
ประสบการณ์ การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย :
-ไม่มีตาแหน่ งในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย :
ประธานกรรมการบริ หาร /
2558 – ปั จจุบนั
บจก. โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน
กรรมการ
2555 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บจก. วีเอ็นยู เอ็กซิบชิ นั่ ส์ เอเชีย-แปซิฟิก
2554 – ปั จจุบนั
ประธานคณะกรรมการ
บจก. เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้ นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้ นท์
2554 – ปั จจุบนั
ประธานคณะกรรมการ
บจก. เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ
2554 – ปั จจุบนั
ประธานคณะกรรมการ
บจก. เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์ เนชัน่ แนล
2554 – ปั จจุบนั
ประธานคณะกรรมการ
บจก. เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชนั่ ออกาไนเซอร์
2551 – ปั จจุบนั
ประธานคณะกรรมการ
บจก. ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก
ประสบการณ์ :
ปลัดกระทรวงคมนาคม
ประธานคณะกรรมการ บมจ. การบินไทย
ประธานคณะกรรมการ การท่าเรื อแห่งประเทศไทย
กรรมการ
การรถไฟแห่งประเทศไทย
กรรมการ
องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
ตาแหน่ งในกิจการที่แข่ งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
-ไม่มี-
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เอกสารแนบ 4

ประวัตโิ ดยสังเขปของกรรมการที่ได้ รับมอบหมายให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ
แทนผู้ถือหุ้นที่ไม่ สามารถเข้ าร่ วมประชุม

ชื่อ-นามสกุล
ประเภทกรรมการ
ตาแหน่งปั จจุบนั

อายุ
สัญชาติ
วันที่ได้ รับแต่งตังครั
้ ง้ แรก
คุณวุฒิทางการศึกษา

: นายชินวัฒน์ ชินแสงอร่าม
: กรรมการทีเ่ ป็ นอิสระ
: • กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบ
• กรรมการกากับดูแลบรรษัทภิบาล
: 56 ปี
: ไทย
: 15 กันยายน 2557
: • นิติศาสตร์ มหาบัณฑิต กฏหมายพาณิชย์นาวี,
Tulane University ประเทศสหรัฐอเมริ กา
• นิติศาสตร์ มหาบัณฑิต กฏหมายเปรี ยบเทียบ
University of Miami ประเทศสหรัฐอเมริ กา
: • – ไม่มี –

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษัทฯ (ร้ อยละ) โดยนับรวม : -ไม่มี- / 0.00% (0 หุ้น)
การถือหุ้นของคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิติ
ภาวะ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ : -ไม่มีผู้บริ หาร
จานวนปี ทีเ่ ป็ นกรรมการ
:
ประสบการณ์ การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย :
ปั จจุบนั
กรรมการ
บมจ. อาดามาส อินคอร์ ปอเรชัน่
ตาแหน่ งในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย :
ปั จจุบนั
กรรมการและทนายความหุ้นส่วน บจก. วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ ทเนอร์ ส
ปั จจุบนั
กรรมการ
บจก. สิทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์
ปั จจุบนั
กรรมการ
บจก. คุริโอเนะ
ปั จจุบนั
กรรมการ
บจก. สันกลาง โฮลดิ ้งส์
ปั จจุบนั
กรรมการ
บจก. เดอะ ครีเอเตอร์ ส เอชคิว
ปั จจุบนั
กรรมการ
บจก. ซี 09
ตาแหน่ งในกิจการที่แข่ งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
-ไม่มี-
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