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เรียน

ท่านผู้ถือหุ้น
หนังสือบอกกล่ าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ครั้ งที่ 25

ด้ วยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท แผ่นดินทอง พร็ อพเพอร์ ตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ครัง้ ที่
5/2560 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ได้ มีมติให้ จดั การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ครัง้ ที่ 25 ในวันพฤหัสบดีที่ 18
มกราคม 2561 เวลา 10:00 น. ณ ห้ องวิคเตอร์ 2 – 3 วิคเตอร์ คลับ ชัน้ 8 สาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ เลขที่ 98 ถนน
สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารั บรองรายงานการประชุ ม สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ครั ง้ ที่ 24 ซึ่งประชุ มเมื่อวันที่ 26
เมษายน 2560
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ครัง้ ที่ 24 ได้ จัดขึน้ เมื่อวันที่ 26 เมษายน
2560 และบริ ษัทฯ ได้ จัดทารายงานการประชุมส่งให้ ตลาดหลักทรั พย์ แห่ง ประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่
กฎหมายกาหนด พร้ อมทังเผยแพร่
้
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.goldenland.co.th แล้ ว โดยมีรายละเอียดตาม
สาเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบ 1
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ครัง้ ที่ 24 ซึง่ จัด
ขึ ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ซึง่ คณะกรรมการเห็นว่าได้ มีการบันทึกรายงานไว้ อย่างถูกต้ องแล้ ว ให้ ที่ ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมครัง้ ดังกล่าว
จานวนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่ านมติ คะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

รั บทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ในรอบระยะเวลาบัญชีระหว่ างวันที่ 1 มกราคม 2560
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้ จดั ทารายงานผลการดาเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของบริษัท
ฯ ซึ่งเกิดขึน้ ในรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 ดังปรากฏในรายงาน
ประจาปี 2560 ตามเอกสารแนบ 2
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานผลการดาเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของบริ ษัทฯ
ในรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 ให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3

พิจารณาอนุ มัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุน สาหรั บรอบระยะเวลาบัญชีระหว่ างวันที่ 1
มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535
และตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 37 กาหนดว่า คณะกรรมการบริ ษัทต้ องจัดให้ มีการทางบดุลและบัญชีก าไร
ขาดทุน ณ วันสิน้ สุดของรอบปี บัญชีของบริ ษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจาปี
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน และต้ องจัดให้ ผ้ สู อบบัญชีตรวจสอบให้ เสร็ จก่อนนาเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้น

3

เอกสารแนบ 1
สาหรับงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุน สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง
วันที่ 30 กันยายน 2560 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริ ษัทฯ ได้ ตรวจสอบและรับรองแล้ ว และคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัท ได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่าถูกต้ องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจาปี 2560 ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือบอกกล่าวเรี ยก
ประชุมในครัง้ นี ้ ตามเอกสารแนบ 2
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมตั ิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไร
ขาดทุน สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบ
และลงนามรั บ รองจากผู้ส อบบัญชี รั บ อนุญาต และได้ รั บ ความเห็ นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทแล้ ว
จานวนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่ านมติ คะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4

พิจารณาอนุ มัติการจ่ ายเงินปั นผลและจัดสรรกาไร เพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย จากผลการ
ดาเนินงานสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว่ างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล บริ ษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 50 ของกาไรสุทธิ
หลังหักภาษี และทุนสารองต่างๆ ทังหมดของงบการเงิ
้
นรวม ภายใต้ เงื่อนไขของแผนการลงทุน ความจาเป็ นและ
ความเหมาะสมอื่นในอนาคต การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวข้ างต้ นจะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริ ษัท และผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม เว้ นแต่เป็ นการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลที่ให้ คณะกรรมการบริ ษัทมี
อานาจอนุมตั ิให้ จ่ายเงินปั นผลได้ และรายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป ตาม
ข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 39
โดยในปี 2560 รอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 บริ ษัทฯ มีกาไร
สุทธิ จานวน 1,086.48 ล้ านบาท ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด และตามข้ อบังคับ
ของบริษัทฯ ข้ อ 40 บริษัทต้ องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึง่ ไว้ เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกาไร
สุทธิ ประจาปี หักด้ วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสารองนี ้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียน บริษัทฯ ได้ เสนอขอจัดสรรเป็ นทุนสารองตามกฎหมายไว้ จานวน 60 ล้ านบาท
หลังจากจัดสรรเป็ นทุนสารองตามกฎหมายแล้ ว บริษัทฯ มีกาไรสะสมยังไม่ได้ จดั สรร จานวน 1,026.48 ล้ านบาท
ประกอบกับบริ ษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปั นผลได้ และเมื่อพิจารณาตามมาตรา 115 แห่ง
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด และตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 39 คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้
จ่ายเงินปั นผลประจาปี 2560 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท สาหรับหุ้นสามัญจานวน 2,323,720,000 หุ้น
รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 580.93 ล้ านบาท โดยจะจ่ายเงินปั นผล ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
(Record Date) ในวันศุกร์ ที่ 15 ธันวาคม 2560 และกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 โดยจ่าย
จากกาไรที่เสียภาษีในอัตราร้ อยละ 20 สาหรับผู้ถือหุ้นที่เป็ นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ ในอัตรา
เงินปั นผลคูณสองส่วนแปด
ความเห็นคณะกรรมการ เห็ น ควรเสนอที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ นอนุ มั ติ ก ารจั ด สรรก าไรส าหรั บ ผลการ
ดาเนินงานปี 2560 เพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปั นผล ดังนี ้
• จัดสรรเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย จานวน 60 ล้ านบาท
• จ่ายเงินปั นผลจากผลประกอบการปี 2560 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็ นเงินประมาณ
จานวน 580.93 ล้ านบาท โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปั นผลในวันศุกร์
ที่ 15 ธันวาคม 2560 และกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
ทังนี
้ ้ การจ่ายเงินปั นผลในอัตราดังกล่าวข้ างต้ นเป็ นอัตราที่คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมและ
เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผล โดยคิดเป็ น ประมาณร้ อยละ 53.1% และร้ อยละ 54.2% ของกาไรสุทธิ
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 ตามงบการเงินรวม และงบ
การเงินเฉพาะกิจการตามลาดับ

4

เอกสารแนบ 1
การจ่ายเงินปั นผล จากผลประกอบการสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30
กันยายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท นี ้ จะสูงกว่าปี 2559 โดยในปี 2559 บริ ษัทฯ มีการจ่ายเงินปั นผล
เท่ากับ 0.23 บาทต่อหุ้น มูลค่า 534.5 ล้ านบาท สัดส่วนที่จ่ายคิดเป็ นร้ อยละ 51 และร้ อยละ 50.5 ของกาไรสุทธิ
จากงบการเงินรวมและงบการเงินฉพาะกิจการตามลาดับ
จานวนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่ านมติ คะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5

พิจารณาอนุมตั ิการเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้ นจากตาแหน่ งตามวาระ ประจาปี 2561
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535
และตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 17 กาหนดให้ กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสามในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ทกุ ครัง้ โดยให้ กรรมการที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้ออกจากตาแหน่ง ซึง่ ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครั ง้ นีม้ ีกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่ งตามวาระ 3 คน คือ 1) นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
กรรมการ 2) นายชายน้ อย เผื่อนโกสุม กรรมการอิสระ และ 3) นายอุดม พัวสกุล กรรมการอิสระ ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ เปิ ด
โอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการบริษัท สาหรับการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น ประจาปี 2561 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 มิถนุ ายน 2560 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2560 ตาม
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทจดทะเบียน ปรากฏว่า ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ ารับการ
พิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการบริษัท
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการซึ่ง ไม่ ร วมกรรมการผู้มีส่ ว นได้ เ สีย ได้ พิ จ ารณาแล้ ว เห็ นชอบกับ
ข้ อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ซึง่ ไม่รวมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
ที่เป็ นผู้มีส่วนได้ เสีย เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติการเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้ น
จากต าแหน่ ง ตามวาระกลับ เข้ า ด ารงต าแหน่ ง เป็ นกรรมการสื บ ต่ อ ไปอี ก วาระหนึ่ ง และด ารงต าแหน่ ง ใน
คณะกรรมการชุดย่อยเช่นเดิม จานวน 3 ท่าน ดังนี ้
1.
2.
3.

นายฐาปน
สิริวฒ
ั นภักดี
นายชายน้ อย เผือ่ นโกสุม
นายอุดม
พัวสกุล

กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

ทัง้ นี ้ เนื่อ งจากเห็นว่ าบุคคลดัง กล่า วข้ า งต้ นเป็ นผู้ที่มี ความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติครบถ้ ว นตาม
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด และไม่มีลักษณะต้ องห้ ามแต่งตัง้ ให้ เป็ นกรรมการบริ ษัทของสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และทางการที่เกี่ยวข้ อง โดยนายชายน้ อย เผื่อนโกสุม และ
นายอุดม พัวสกุล มีคณ
ุ สมบัติที่จะดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ที่ได้ ให้ ความเห็น
อย่างเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริ หาร และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง โดยประวัติย่อและข้ อมูลที่
เกี่ยวข้ องของผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ รวมทังนิ
้ ยามกรรมการอิสระของบริ ษัทฯ ปรากฏตามประวัติย่อ
ของกรรมการที่ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้น พร้ อมกับหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมในครัง้ นี ้ ตามเอกสารแนบ 3
จานวนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่ านมติ คะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัตคิ ่ าตอบแทนกรรมการบริษทั ประจาปี 2561
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535
ซึง่ กาหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ เพื่ อ เป็ นการส่ ง เสริ ม การปฏิ บัติ ห น้ าที่ ข องคณะกรรมการบริ ษั ท ในการสร้ าง
มูลค่าเพิ่มให้ แก่บริษัทฯ อย่างยัง่ ยืน คณะกรรมการเห็นชอบตามข้ อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
และสรรหา ซึง่ ได้ พิจารณาอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทตามความเหมาะสมกับขอบเขตหน้ าที่ความ
รั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการแต่ ล ะชุด ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิ บัติ ง านใน
สภาวะการณ์ปัจจุบนั รวมถึงความต้ องการของบริษัทฯ ที่กาลังขยายตัวทางธุรกิจอย่างมาก เปรี ยบเทียบข้ อมูล
อ้ างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ตามรายงานผลการสารวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียน
ของสมาคมส่ ง เสริ ม สถาบัน กรรมการบริ ษั ทไทย (IOD) จึง เห็ นควรเสนอที่ ป ระชุม ผู้ถือ หุ้นพิ จ ารณาอนุมัติ
ค่าตอบแทนแก่กรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2561 ดังนี ้
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เอกสารแนบ 1

หน่ วย : บาท/บุคคล

ประธาน
สมาชิก
ค่ าเบีย้ ประชุม ค่ าตอบแทน ค่ าเบีย้ ประชุม ค่ าตอบแทน
รายเดือน
รายเดือน

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
25,000
35,000
20,000
25,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร
25,000
20,000/1
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
40,000
30,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 22,000
18,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการกากับดูแลบรรษัทภิบาล
22,000
18,000
/1
หมายเหตุ ไม่รวมกรรมการบริ หารซึง่ เป็ นผู้บริ หารของบริ ษัทฯ
ทังนี
้ ้ ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2561 เมื่อรวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ ามี) จะ
ไม่เกินวงเงิน 9,000,000 บาท เป็ นวงเงินเท่าเดิมที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2560 โดยในส่วนค่าตอบแทนพิเศษให้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็ นผู้พิจารณา
จัดสรรตามความเหมาะสมจากผลประกอบการของบริ ษัท ฯ เป็ นสาคัญ โดยบริ ษัทฯ ได้ จ่ายค่าตอบแทนให้ แก่
กรรมการ ในรอบปี 2560 รวมเป็ นเงินจานวน 6,440,000 บาท (หกล้ านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้ วน)
จานวนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่ านมติ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มา
ประชุม
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่ งตัง้ และกาหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจาปี 2561
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535
และตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 41 กาหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนด
จานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาคุณสมบัติ ประวัติ การปฏิบตั ิหน้ า
ของผู้สอบบัญชีแต่ละคน ความต่อเนื่องและประสิทธิภาพในการตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสมของอัตราค่า
สอบบัญชีปี 2561 จึงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เพื่อ
พิจารณาให้ ความเห็นชอบการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีสาหรับงบการเงินของบริ ษัท และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นเพื่ออนุมตั ิแต่งตัง้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีผ้ สู อบบัญชีคน
ใดคนหนึง่ ดังต่อไปนี ้ เป็ นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินบริษัทฯ ประจาปี 2561
1. นางวิไล
2. นางสาวนิตยา
3. นางสาวนภาพร

บูรณกิตติโสภณ
เชษฐโชติรส
สาธิตธรรมพร

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3920 หรือ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 หรือ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7494

เนื่ อ งจาก บริ ษั ท เคพี เ อ็ ม จี ภูมิ ไ ชย สอบบัญ ชี จ ากัด เสนอราคาค่ า บริ ก ารสอบบัญ ชี ที่ ส มเหตุส มผลเมื่ อ
เปรียบเทียบกับขอบเขตของงาน
นอกจากนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 5/2560 เพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบ และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี
2561 จานวนรวม 1,320,000 บาท (หนึง่ ล้ านสามแสนสองหมื่นบาทถ้ วน) โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
- ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาปี ของบริษัทฯ เป็ นจานวน 570,000 บาท
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ เป็ นจานวน 750,000 บาท
ทัง้ นี ้ สาเหตุที่ค่าสอบบัญชีประจาปี เพิ่มขึน้ จากปี 2560 จานวน 70,000 บาทและค่าสอบทานงบการเงิน
ระหว่างกาลเพิ่มขึ ้นจากปี 2560 จานวน 250,000 บาท เนื่องจากปี 2561 มีรอบระยะเวลา 12 เดือน (โดยมี
งบการเงินระหว่างกาล 3 ไตรมาส) ซึ่งมากกว่า รอบระยะของปี 2560 จานวน 3 เดือน (ซึ่งมีงบการเงิน
ระหว่างกาลเพียง 2 ไตรมาส)
ทัง้ นี ้ บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด และผู้สอบบัญชีทงั ้ 3 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์ และส่วนได้ เสียกับ
บริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ ผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็ น
อิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงผู้สอบบัญชีทงั ้ 3 ท่าน
ข้ างต้ น ไม่มีผ้ สู อบบัญชีท่านใดที่ปฏิบตั ิหน้ าที่มาแล้ วเป็ นเวลา 5 ปี ติดต่อกัน
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้ พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ วเห็นควร
เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมตั ิการแต่งตังและก
้
าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ดังนี ้

6

เอกสารแนบ 1
1. ให้ แต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีแห่งบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด ให้ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ดังมี
รายนามต่อไปนี ้
1. นางวิไล
2. นางสาวนิตยา
3. นางสาวนภาพร

บูรณกิตติโสภณ
เชษฐโชติรส
สาธิตธรรมพร

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3920 หรือ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 หรือ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7494

โดยให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอานาจตรวจสอบ ทา และลงนามในรายงานการสอบบัญชี โดยในการ
พิ จ ารณาแต่ ง ตัง้ คณะกรรมการได้ พิ จ ารณาถึง ความพร้ อม ขอบเขตการให้ บ ริ ก าร อัต ราค่ า สอบบัญชี
ประกอบกับประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี และมีความเป็ นอิสระไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้ เสียกับ
บริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว กระบวนการสอบบัญชี
รวมทังความต่
้
อเนื่องในการตรวจสอบ
ทังนี
้ ้ นางวิไล บูรณกิตติโสภณ ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ระหว่างปี 2558 - 2560 และ
เป็ นผู้ลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีปี 2560 นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นผู้สอบ
บัญชีของบริ ษัทฯ ในปี 2559 - 2560 และเคยเป็ นผู้ลงนามในรายงานการสอบบัญชีประจาปี 2552 และปี
2555 - 2558 ส่วนนางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2559 2560
2. ก าหนดค่ า สอบบัญชี ข องบริ ษัท ฯ รวมทัง้ สิ น้ ไม่ เกิ น 1,320,000 บาท (หนึ่ง ล้ า นสามแสนสองหมื่น บาท)
ประกอบด้ วย
- ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาปี ของบริษัทฯ
570,000
บาท
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ
750,000
บาท
รวมทังสิ
้ ้น
1,320,000
บาท
ทัง้ นี ้ บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยได้ จ่ายค่าสอบบัญชีประจาปี 2558 ถึงปี 2560 ให้ แก่ผ้ ูสอบบัญชีจากบริ ษัท
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด สาหรับการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
มีรายละเอียดดังนี ้
หน่วย : บาท
/1
รายการ
2560
2559
2558
ค่ าสอบบัญชี (Audit Fee)
1,000,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ
1,120,000
1,050,000
4,900,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย
4,530,000
3,950,000
5,900,000
รวมค่ าสอบบัญชี
5,650,000
5,000,000
ค่ าบริการอื่น (Non- Audit Fee)
ค่าบริการสอบทานประมาณการงบการเงิน
1,312,548
ค่าบริการให้ คาปรึกษา
520,000
/1 สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว่ างวันที่ 1 มกราคม – 30 กันยายน 2560

วาระที่ 8

จานวนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่ านมติ คะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้ าร่ วมจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ครัง้ ที่ 25 ในวันพฤหัสบดีที่
18 มกราคม 2561 เวลา 10:00 น. ณ ห้ องวิคเตอร์ 2 – 3 วิคเตอร์ คลับ ชัน้ 8 สาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ เลขที่ 98 ถนนสาทร
เหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร 10500 โดยขอให้ ศึกษาข้ อมูลเอกสารและหลักฐานที่ผ้ เู ข้ าร่วมประชุมต้ องแสดงก่อน
เข้ าร่ วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ดังมีรายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารแนบ 5 โดยบริษัทฯ จะดาเนินการประชุมตามข้ อบังคับบริษัทตามเอกสารแนบ 6
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ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้ ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ
ของบริ ษัทฯ เข้ าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ แก่กรรมการอิสระของบริ ษัทฯ ดังมีรายนามและ
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4 และส่งหนังสือมอบฉันทะตามเอกสารแนบ 9 พร้ อมเอกสารประกอบมายัง เลขานุการ
บริ ษัท บริ ษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (มหาชน) ชัน้ 36 สาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ เลขที่ 98 ถนน
สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โดยให้ เอกสารส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 17 มกราคม 2561
เพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตังบุ
้ คคลอื่นเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนใน
การประชุมครัง้ นี ้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข ที่ส่งมาตามเอกสารแนบ 9 หรื อสามารถ
Download หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรื อแบบ ข หรื อแบบ ค (แบบ ค ใช้ เฉพาะกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้
ให้ คสั โตเดียน (Custodian)ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)ได้ ที่ www.goldenland.co.th โดยให้ เลือกใช้ แบบใดแบบ
หนึง่ ตามที่ระบุไว้ เท่านัน้
ทังนี
้ ้ เพื่อให้ การลงทะเบียนเข้ าร่ วมการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ครัง้ ที่ 25 เป็ นไปด้ วยความสะดวก
รวดเร็ วและเรี ยบร้ อย บริ ษัทฯ จะเปิ ดให้ ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ ตงแต่
ั ้ เวลา 08:00 น. ของวันประชุม ณ
ห้ องวิ คเตอร์ 2 – 3 วิ คเตอร์ คลับ ชัน้ 8 สาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนื อ แขวงสี ลม เขตบางรั ก
กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง บริ ษัทฯ กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 ครัง้ ที่ 25 ในวันที่ 15
ธันวาคม 2560 (Record Date)
ขอแสดงความนับถือ

( นายธนพล ศิริธนชัย )
ประธานอานวยการ
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (มหาชน)
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2560 ครัง้ ที่ 24
บริษัท แผ่ นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (มหาชน)
ประชุมวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น.
ณ ห้ องวิคเตอร์ 2 – 3 วิคเตอร์ คลับ ชัน้ 8 สาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์
เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร 10500
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------กรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นายวันชัย
ศารทูลทัต
2. นายปณต
3. นายชายน้ อย

สิริวฒ
ั นภักดี
เผื่อนโกสุม

4.
5.
6.
7.
8.
9.

พัวสกุล
ชินแสงอร่าม
สิริวฒ
ั นภักดี
พีชานนท์
ชัยเกรี ยงไกร
ศิริธนชัย

นายอุดม
นายชินวัฒน์
นายฐาปน
นายโชติพฒ
ั น์
นายสิทธิชยั
นายธนพล

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
และสรรหา
รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกากับดูแล
บรรษัทภิบาล
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกากับดูแลบรรษัทภิบาล
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ / กรรมการบริ หาร
กรรมการ / กรรมการบริ หาร / กรรมการก ากับดูแลบรรษั ทภิ บาล / ประธาน
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง / ประธานอานวยการ

กรรมการที่ไม่ ได้ เข้ าร่ วมประชุม
- ไม่มี –
ผู้บริหารที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นายแสนผิน
สุขี
2. นายสมบูรณ์
วศินชัชวาล
3. นายวิทวัส
คุตตะเทพ
4. นายเทพศักดิ์
นพกรวิเศษ
5. นางสาวปรัศนีย์ สุระเสถียร

กรรมการผู้จดั การใหญ่
รองกรรมการผู้จดั การ สายงานบัญชีและการเงิน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ สายงานโครงการเชิงพาณิชยกรรม
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ สายงานบัญชีและการเงิน
เลขานุการบริ ษัท และผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ สายงานกลยุทธ์องค์กร
และการลงทุน

ผู้สอบบัญชีท่ เี ข้ าร่ วมประชุม
1. นายนิรันดร์
ลีลาเมธวัฒน์
2. นางสาวนิตยา
เชษฐโชติรส
3. นางวิไล
บูรณกิตติโสภณ
4. นายเกรี ยงไกร
โภคานุกรม

ตัวแทนจากบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
ตัวแทนจากบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
ตัวแทนจากบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
ตัวแทนจากบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นางสาวสวิตา
ปี ตะวรรณ
2. นางสาวฐิ ติภรณ์ บูรณวรศิลป์

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริ ษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ ทเนอร์ ส จากัด
ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริ ษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ ทเนอร์ ส จากัด

เริ่มการประชุมเวลา 10:00 น.
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นายวันชัย ศารทูลทัต ประธานกรรมการ ทาหน้ าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ ได้ กล่าว
ต้ อนรับและขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้ เข้ าร่ วมประชุม และแถลงว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ครัง้ ที่ 24 ใน
วันนี ้ เป็ นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆ
ตามระเบียบวาระที่ระบุไว้ ในหนังสือบอกกล่าวเรี ยกประชุม
โดยบริ ษัทฯ ได้ กาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิในการเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถื อหุ้น ประจาปี 2560
ครั ง้ ที่ 24 (Record Date) ในวัน พฤหัส บดี ที่ 9 มี น าคม 2560 และให้ ร วบรวมรายชื่ อ ผู้ถื อ หุ้น ตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพัก
การโอนหุ้น ในวันศุกร์ ที่ 10 มีนาคม 2560
บริ ษัทฯ มีทนุ ชาระแล้ วเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 11,037,670,000 บาท คิดเป็ นจานวนหุ้นทังหมดที
้
่มีสิทธิ เข้ าร่ วมประชุม
จานวน 2,323,720,000 หุ้น จากผู้ถือหุ้นทังหมดจ
้
านวน 5,357 ราย โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ครัง้ ที่
24 นี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง จานวน 68 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 8,400,677 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0.36152
ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท ฯ และมีผ้ รู ับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น จานวน 83 ราย ถือหุ้นรวมกัน
เท่ากับ 2,012,334,507 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 86.59970 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ รวมมีผ้ ถู ือหุ้น
ที่มาประชุมด้ วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะทังสิ
้ ้น จานวน 151 ราย ถือหุ้นรวมกันทังหมด
้
2,020,735,184 หุ้น คิด
เป็ นร้ อยละ 86.96122 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท ฯ ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นที่จาหน่าย
ได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ จึงครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ
ก่อนเริ่ มการประชุม ประธานฯ ได้ กล่าวแนะนา กรรมการบริ ษัท ซึ่งเข้ าร่ วมประชุมทัง้ หมด 9 ท่าน คิดเป็ น
สัดส่วนร้ อยละ 100 ของกรรมการทังหมด
้
ผู้บริ หาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้ าร่วมประชุม
ประธานฯ ได้ แถลงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็ นการส่งเสริ มการกากับดูแลกิจการที่ดี และเป็ นการปฏิบตั ิ
ต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั ง้ นี ้ บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทฯ
เสนอ ระเบียบวาระการประชุมสาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็ น
กรรมการบริ ษัท ตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษัทฯ กาหนดผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ (www.goldenland.co.th) ระหว่างวันที่ 1
ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุม หรื อเสนอชื่อบุคคล
เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษัท
จากนันประธานฯ
้
ได้ มอบหมายให้ นายธนพล ศิริธนชัย กรรมการและประธานอานวยการชี ้แจงวิธีปฏิบตั ิใน
การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมครัง้ นี ้ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านทราบ
ดังนี ้
• ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้ นบั หนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง
• ในการลงคะแนนเสียง การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่
ประชุมและของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะซึง่ บันทึกไว้ ลว่ งหน้ าเมื่อผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม
โดยการนับผลการลงคะแนนเสียงแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท ได้ แก่
• วาระที่ต้องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
จะคานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึง่ มีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียงเห็นด้ วยและ
ไม่เห็นด้ วยเท่านัน้ แต่ไม่นบั คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง
• วาระที่ต้องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน จะคานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทังหมดที
้
่มา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ที่ออกเสียง เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง
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• วาระที่ต้องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มา
ประชุม จะคานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทังหมดที
้
่มาประชุม ที่ออกเสียงเห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง
• ถ้ ามีผ้ ถู ือหุ้นใดที่ไม่เห็นด้ วยหรื อประสงค์จะงดออกเสียง ขอให้ ท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้ วย หรื อประสงค์จะงด
ออกเสียง กาเครื่ องหมายกากบาท  ลงในช่องไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ในบัตรลงคะแนน และขอให้
ท่านยกมือขึ ้น เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ เก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนาไปตรวจนับคะแนน สาหรับท่านผู้ถือ
หุ้นที่เห็นด้ วยหรื อผู้ถือหุ้นที่ไม่งดออกเสียงจะถือว่าอนุมตั ิ
• วาระที่ 2 จะไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็ นวาระเพื่อรับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ
สาหรับปี 2559
• วาระที่ 9 ซึ่งเป็ นวาระพิจารณาอนุมตั ิการเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ต้องพ้ นจากตาแหน่งตาม
วาระ ประจาปี 2560 ขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใส โดยใช้
หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนเช่นเดียวกับที่ได้ กล่าวไปข้ างต้ น
• การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี ้ จะถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็ นโมฆะหรื อบัตรเสีย ไม่นบั เป็ น
คะแนน
1)

บัตรลงคะแนนที่มีการทาเครื่ องหมายเกินกว่า 1 ช่อง ยกเว้ นกรณี Custodian

2)

บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน ยกเว้ นกรณี Custodian

3)

บัตรลงคะแนนที่ไม่มีการแสดงเจตนาในการออกเสียงลงคะแนน

4)

บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกากับ

5)

บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่

ก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ท่านประธานฯ จะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับวาระนันๆ
้ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถามหรื อแสดง
ความคิดเห็น กรุ ณาแจ้ งชื่อและนามสกุลให้ ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นด้ วยทุกครัง้ เพื่ อบันทึก
รายงานการประชุม
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นมีข้อซักถามหรื อต้ องการแสดงความคิดเห็นในเรื่ องอื่นๆ นอกเหนือจากวาระที่กาลังพิจารณา
อยู่ ขอความกรุณานาไปสอบถาม หรื อแสดงความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ ายของการประชุม ซึง่ เป็ นการพิจารณาเรื่ อง
อื่นๆ และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ ความเห็น หรื อซักถามอย่างกระชับ และงดเว้ นการซักถามหรื อแสดงความเห็นใน
ประเด็นที่ซ ้ากัน เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายอื่นได้ ใช้ สิทธิ ด้วย จึงขอความกรุ ณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ ความร่ วมมือเพื่อให้
การประชุมเป็ นไปด้ วยดีและเพื่อเป็ นการบริ หารเวลาในการประชุมให้ อยู่ในระยะเวลาที่กาหนด เพื่อไม่ให้ ที่ประชุมต้ องรอ
ผลการลงคะแนนของวาระการประชุมที่ทาการพิจารณา บริ ษัทฯ จะดาเนินการเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาวาระการ
ประชุมถัดไป และเมื่อที่ประชุมพิจารณาวาระการประชุมถัดไปเสร็ จแล้ ว บริ ษัทฯ จะแจ้ งผลการลงคะแนนของวาระการ
ประชุมก่อนหน้ านีใ้ ห้ ที่ประชุมทราบ และเพื่อความโปรงใสในการนับคะแนน บริ ษัทฯ ได้ เชิญ นางสาวฐิ ติภรณ์ บูรณวร
ศิลป์ ตัวแทนจาก บริ ษัท วีระวงค์,ชินวัฒน์ และ พาร์ ทเนอร์ ส จากัด ที่ปรึกษากฎหมายของบริ ษัทฯ เป็ นผู้สงั เกตการณ์การ
นับคะแนนเสียงในที่ประชุม เพื่อทาหน้ าที่ดแู ลและตรวจสอบให้ การประชุมเป็ นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้ องตามกฎหมายและ
ข้ อบังคับบริ ษัทฯ ตามหลักเกณฑ์การกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทจดทะเบียนและได้ เชิญอาสาสมัครตัวแทนผู้ถือหุ้น
เข้ าร่วมเป็ นพยานในการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม ซึง่ ในการนี ้ นายธนพล พูลเพิ่ม ผู้รับมอบฉันทะ ได้ อาสาเป็ นตัว แทน
ผู้ถือหุ้นเข้ าร่วมดาเนินการดังกล่าว
ต่อจากนัน้ ประธานฯ ได้ ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี ้
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วาระที่ 1

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 ครั ง้ ที่ 23 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25
เมษายน 2559

ประธานฯ ได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 ครัง้ ที่ 23
ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ให้ ที่ประชุมรับทราบ โดยรายละเอียดปรากฏตามสาเนารายงานการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือบอกกล่าวเรี ยกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้แล้ ว
จากนัน้ ประธานฯ ได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรื อมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี ้
หรื อไม่ เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรื อ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 ครัง้ ที่ 23 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559
ในการนี ้ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า วาระนี ้จะต้ องได้ รับการรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้
ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ วและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 ครัง้ ที่
23 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี ้
มติ

จานวนผู้ถือหุ้น
(ราย)

เห็นด้ วย
164
ไม่เห็นด้ วย
0
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง
1
บัตรเสีย

0

ราย
ราย

จานวนเสียง
(1 หุ้น = 1 เสียง)
2,020,982,584 เสียง
0 เสียง

ร้ อยละของจานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
100.00000
0.00000

2,020,982,584 เสียง
ราย

10,000 เสียง

ราย

0 เสียง

วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายธนพล ศิริธนชัย ประธานอานวยการ (“ประธานอานวยการ”) และ
นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล รองกรรมการผู้จดั การ สายงานบัญชีและการเงิน (“รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชี
และการเงิน”) เป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียดผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ในรอบปี 2559
ประธานอานวยการได้ สรุ ปรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ สาหรับปี 2559 และแผนธุรกิจที่เกิดขึ ้น
ในปี 2560 ให้ ที่ประชุมรับทราบ พร้ อมฉายวิดีทศั น์ประกอบ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
• หลังจากที่ บริ ษัทฯ ปรับโครงสร้ างผู้ถือหุ้นในช่วงปลายปี 2555 และได้ ตงเป
ั ้ ้ าหมายที่จะพลิกฟื น้ ผล
ประกอบการของบริ ษัทฯ ให้ กลับมามีผลกาไรนัน้ บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินกลยุทธ์ตอ่ เนื่องตามแผนบันได 3
ขันของบริ
้
ษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ได้ แก่
1) การปรับพื ้นฐานขององค์กร ในปี 2556
2) การสร้ างคุณค่าของบริ ษัทฯ ในปี 2557 และ
3) การขยายธุรกิจให้ ครบวงจร ในปี 2558
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• โดยแผนบันได 3 ขันดั
้ งกล่าว ส่งผลให้ ผลประกอบการของบริ ษัทฯ กลับมามีกาไรในปี 2557 เร็ วกว่า
เป้าหมายที่วางไว้ และบริ ษัทฯ ได้ ต่อยอดขยายความสาเร็ จ ทาให้ ผลกาไรเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี
2559 ที่ผา่ นมา ด้ วยวิสยั ทัศน์และการมองภาพธุรกิจไปในอนาคตข้ างหน้ า บริ ษัทฯ ได้ วางกลยุทธ์และ
แผนระยะยาว 5 ปี เน้ นการเติบโตอย่างสมดุลและยัง่ ยืนในธุรกิจ เพื่อให้ บรรลุทงเป
ั ้ ้ าหมายระยะสัน้
และระยะยาว ในการจะก้ าวเป็ นบริ ษัทอสังหาริ มทรัพย์ชนน
ั ้ าในประเทศอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน
• ตังแต่
้ ปี 2556 จนถึงปั จจุบนั โครงการที่อยูอ่ าศัยของบริ ษัทฯ ได้ รับการตอบรับเป็ นอย่างดี โดยบริ ษัท
ฯ ได้ เข้ าซื ้อกิจการบริ ษัท กรุ งเทพบ้ านและที่ดิน จากัด (มหาชน) เพื่อขยายตลาดบ้ านให้ ครอบคลุม
ยิ่งขึ ้นในปลายปี 2557
• ในปี 2559 บริ ษัทฯ ได้ ขยายธุรกิจพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์แนวราบอย่างต่อเนื่องโดยได้ เปิ ดตัว
โครงการบ้ านเดี่ยวบ้ านแฝดและทาวน์ เฮ้ าส์ใหม่รวม 11 โครงการ มีมูลค่าโครงการรวมประมาณ
11,200 ล้ า นบาท ซึ่ง ได้ รั บ การตอบรั บเป็ นอย่างดี มากจากลูกค้ า ท าให้ ร ายได้ จากธุร กิ จพัฒนา
โครงการอสังหาริ มทรัพย์แนวราบเติบโตถึง 34% และบริ ษัทฯ มีนโยบายหลักที่จะขยายธุรกิจในการ
พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแนวราบอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 นี ้ บริ ษัทฯ ได้ วางแผนขยายธุรกิจ
เปิ ดตัวโครงการใหม่อีก 21 โครงการ มีมลู ค่าโครงการประมาณ 21,000 ล้ านบาท
ในส่วนธุรกิจอาคารเชิงพาณิชยกรรม ในต้ นปี 2559 บริ ษัทฯ ได้ มีการเปิ ดอาคารสานักงานให้ เช่า เอฟ
วายไอ เซ็นเตอร์ (FYI CENTER) และในช่วงไตรมาส 3 ได้ มีการเปิ ดโรงแรมโมเดน่า ภายใต้ การ
บริ หารของกลุม่ เฟรเซอร์ เซ็นเตอร์ พ้อยท์ (“FCL”) ประเทศสิงคโปร์
• ในเดือนเมษายน 2559 บริ ษัทฯ ประสบความสาเร็ จในการจัดตังกองทรั
้
สต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการ
เช่าอสังหาริ มทรัพย์ โกลเด้ นเวนเจอร์ รี ท (Golden Ventures Leasehold Real Estate Investment –
GV REIT) ซึ่งเป็ นกองทรัสต์ที่บริ ษัทฯ ได้ จัดตังร่
้ วมกับ บริ ษัท ยูนิเวนเจอร์ จากัด (มหาชน) (“UV”)
โดยให้ เช่าช่วงสิทธิการเช่าระยะยาวของที่ดินและอาคารของโครงการอาคารสานักงานสาทร สแควร์
ร่ วมกับสิทธิการเช่าระยะยาวของโครงการอาคารสานักงาน ปาร์ ค เวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ของ UV และ
ได้ เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้ รับการตอบรับจากนักลงทุนทัว่ ไปในวง
กว้ างทังนั
้ กลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อยเป็ นอย่างดี
• ในเดือนกันยายน 2559 บริ ษัทฯ ได้ รับการปรับเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือ องค์กรโดยบริ ษัท ทริ ส เรท
ติ ้ง จากัด จากเดิมอันดับความน่าเชื่อถืออยูท่ ี่ระดับ BBB แนวโน้ มคงที่ ปรับขึ ้นเป็ น BBB+ แนวโน้ ม
คงที่
• ในการสร้ างความเข็มแข็งทางการเงิน บริ ษัทฯ ได้ มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้ กับบริ ษัท เฟร
เซอร์ ส พร็ อพเพอร์ ตี ้ โฮลดิ ้งส์ (ประเทศไทย) จากัด ซึง่ เป็ น บริ ษัทย่อยของบริ ษัท เฟรเซอร์ ส เซนเตอร์
พอยส์ ลิมิเต็ล ทาให้ บริ ษัทฯ มีเงินทุนเพิ่มขึ ้นในความสร้ างการเติบโตทางธุรกิจเป็ นอย่างมาก
บริ ษัทฯ ยังคงเดินหน้ าในการสร้ างความเติบโตอย่างยัง่ ยืน และมีการตังภารกิ
้
จใหม่ ได้ แก่ การขึ ้นเป็ น
หนึง่ ในผู้นาบริ ษัทพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ 5 อันดับแรกของประเทศ ในเชิงของรายได้ ภายในปี 2563
นอกจากนี ้ ประธานอานวยการ ได้ กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักการกากับกิจการที่ดี เกี่ยวกับ
สิทธิผ้ ถู ือหุ้น การปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การคานึงถึงบทบาทของผู้มีสว่ นได้ เสีย การเปิ ดเผยข้ อมูลและความ
โปร่ งใส ความรับผิดชอบของกรรมการ บริ ษัทฯ ได้ มีการแต่งตังคณะกรรมการก
้
ากับดูแลบรรษัทภิบาลขึ ้นเมื่อวันที่ 14
ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา ประกอบด้ วยกรรมการ 3 ท่าน ได้ แก่ นายชายน้ อย เผื่อนโกสุม เป็ นประธาน และกรรมการ
อีก 2 ท่าน ได้ แก่ นายชินวัฒน์ ชินแสงอร่าม และนายธนพล ศิริธนชัย อีกทัง้ บริ ษัทฯ ยังได้ ตระหนักถึงความสาคัญของ
การกากับดูแลกิจการที่ดี โดยเชื่อมัน่ ว่าการกากับดูแลกิจการที่ดีจะเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจระยะยาว เพื่อเป็ น
การให้ ความเชื่อมัน่ กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังได้ จดั ทาจรรยาบรรณการดาเนิน
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เอกสารแนบ 1

ธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อสื่อสารให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานรับทราบ และตระหนักถึงความสาคัญ โดย
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทฯ มีหน้ าที่ต้องลงนามรับทราบและถือปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณในการดาเนิน
ธุรกิจนี ้อย่างเคร่ งครัด ซึ่งรวมถึงนโยบายการรับเรื่ องร้ องเรี ยนและวิธีการปฏิบตั ิการแจ้ งเบาะแส (Whistleblower policy)
โดยมีช่องทางการร้ องเรี ยนหลายช่องทาง โดยผู้ร้องเรี ยนจะแจ้ งหรื อไม่แจ้ งชื่อก็ได้ มีกระบวนการดาเนินการตรวจสอบ
เรื่ องร้ องเรี ยนและบทลงโทษและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้ งเบาะแส บริ ษัทฯ ยัง
มีการวางนโยบายการให้ ความสาคัญในเรื่ องการต่อต้ านการทุจริ ตและถือระเบียบปฏิบตั ิอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด โดย
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 บริ ษัทฯ ได้ ลงนามในใบประกาศเจตนารมณ์การเข้ าร่ วมโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต (CAC) และจัดส่งไปยังสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) เป็ นที่เรี ยบร้ อย
แล้ ว
จากนัน้ รองกรรมการผู้จัด การ สายงานบัญ ชี แ ละการเงิ น ได้ ชี แ้ จงข้ อ มูล สรุ ป เกี่ ย วกับ ภาพรวมผล
ประกอบการสาหรับปี 2559 เปรี ยบเทียบกับปี 2558 ซึง่ บริ ษัทฯ ได้ จดั ทารายละเอียดปรากฏตามรายงานประจาปี 2559
ในรู ปของแผ่น CD ตามที่ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือบอกกล่าวเรี ยกประชุมครัง้ นี ้ ซึ่งมีรายละเอียดโดยสรุป
ดังนี ้
ภาพรวมผลประกอบการสาหรับปี 2559 เปรียบเทียบกับปี 2558
• บริ ษัทฯ มีรายได้ รวมสาหรับปี 2559 จานวน 11,143.39 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2558 เป็ นจานวน
2,551.32 ล้ านบาท โดยเป็ นการเพิ่มขึ ้นจากการรับรู้ รายได้ จากการขายอสังหาริ มทรัพย์เป็ นจานวน
2,520.08 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 34.5 เนื่องจากบริ ษัทฯ ประสบความสาเร็ จทังโครงการใหม่
้
ที่
เริ่ มเปิ ดขายและเริ่ มโอนในปี 2559 ทังหมด
้
9 โครงการ และโครงการเก่าที่ บริ ษัทฯ ยังสามารถขาย
และโอนได้ อย่างต่อเนื่อง นอกจากนัน้ บริ ษัทฯ ยังมีการปรับปรุ งแบบบ้ านใหม่รวมถึงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ของพื ้นที่สว่ นกลางที่แตกต่างจากคูแ่ ข่ง ซึง่ ประสบความสาเร็ จในการดึงดูดความสนใจของลูกค้ า
รวมถึงการจัดรายการส่งเสริ มการขาย และการตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขายและยอดโอนกรรมสิทธิ์
• สาหรับปี 2559 บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการบริ หารงานจานวน 77.97 ล้ านบาท โดยเพิ่มขึ ้นทังจ
้ านวน
เมื่อเทียบกับปี 2558 เนื่องจากบริ ษัทย่อยได้ รับรายได้ จากการบริ หารงาน โดยเข้ าไปเป็ นผู้บริ หาร
ทรัพย์สินให้ กบั โกลเด้ นเวนเจอร์ รี ท รวมถึงบริ ษัทฯ ได้ รับค่าบริ หารงานโครงการสามย่านมิตรทาวน์
ด้ วย
ค่ าใช้ จ่ายขาย บริหาร ต้ นทุนการเงินและภาษี
บริ ษั ท ฯ มี ค่า ใช้ จ่ า ยรวมสาหรั บ ปี 2559 จ านวน 9,923.79 ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึน้ จากปี ก่ อ น เป็ นจ านวน
2,089.40 ล้ านบาท ดังนี ้
• บริ ษัทฯ มีค่าใช้ จ่ายเพิ่มขึ ้นจากต้ นทุนขายอสังหาริ มทรัพย์เป็ นจานวน 1,418.55 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นไป
ตามการเพิ่มขึ ้นของรายได้ จากการขายอสังหาริ มทรัพย์ และมีอตั รากาไรขันต้
้ นร้ อยละ 34.5 เพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 3.1 เนื่องจากการควบคุมต้ นทุนการก่อสร้ างได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และโครงการใหม่ที่เปิ ด
ปลายปี 2558 มีการนาที่ดินเปล่า (Land Bank) มาพัฒนา และที่ดินแปลงใหม่ที่จัดซื ้อเพิ่มเติม มี
ต้ นทุนที่ดินที่ต่า
• บริ ษัทฯ มีค่าใช้ จ่ายในการขายเพิ่มขึ ้นจานวน 334.96 ล้ านบาท อันเป็ นผลมาจากการเติบโตของ
รายได้ จากการขายบ้ านพร้ อมที่ดิน ส่วนใหญ่เพิ่มขึ ้นในส่วนภาษี ธุรกิจเฉพาะ ค่าใช้ จ่ายในการจัด
กิจกรรมทางการตลาดเปิ ดโครงการใหม่ และค่าใช้ จ่ายในการส่งเสริ มการขายเพื่อสนับสนุนการขาย
และโอนกรรมสิทธิ์ ทังหมดเป็
้
นไปตามสัดส่วนของรายได้ ที่เพิ่มขึ ้น
• บริ ษัทฯ มีค่าใช้ จ่ายในการบริ หารเพิ่มขึ ้นจานวน 319.06 ล้ านบาท ส่วนใหญ่ เพิ่มขึ ้นจากค่าใช้ จ่าย
ด้ านบุคคลากรและค่าใช้ จ่ายในการบริ หารและจัดการส่วนกลางโดยเพิ่มตามจานวนโครงการบ้ าน
จัดสรรที่เพิ่มขึ ้น นอกจากนี ้ ยังมีการตังส
้ ารองการด้ อยค่าของทรัพย์สิน และการประมาณการหนี ส้ นิ
เพิ่มขึ ้น 123.24 ล้ านบาท
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• ต้ นทุนการเงินของบริ ษัทฯ ลดลงจานวน 157.39 ล้ านบาท เป็ นผลมาจากการนาเงินเพิ่มทุนจานวน
4,971.33 ล้ านบาท ซึ่งได้ รับในเดือนมกราคม 2559 และค่าเช่าช่วงรับล่วงหน้ าจากโกลเด้ นเวนเจอร์
รี ท ไปชาระเงินกู้ยืมจากธนาคาร รวมถึงเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2559 บริ ษัทฯ ได้ มีการออกจาหน่าย
หุ้นกู้ จานวน 3,000 ล้ านบาท มีอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี ้ยคงที่ร้อยละ 3.35 ต่อปี ซึง่ มีต้นทุนที่ต่ากว่าปี
2558
• บริ ษัทฯ มีค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ จานวน 219.85 ล้ านบาท จากกาไรก่อนภาษี ที่ 1,256.54 ล้ านบาท
และคานวณอัตราภาษี เงินได้ ได้ อตั ราร้ อยละ 17.5 ในขณะที่ปี 2558 มีค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ จานวน
132.75 ล้ านบาท จากกาไรก่อนภาษี ที่ 780.99 ล้ านบาท และคานวณอัตราภาษี เงินได้ ได้ อตั ราร้ อยละ
17.0 เนื่องจากบริ ษัทฯ ได้ มีการพิจารณาว่าบริ ษัทฯ มีหลักฐานมากขึ ้นพอให้ เชื่อได้ วา่ จะมีกาไรที่ต้อง
เสียภาษี อย่างต่อเนื่องในอนาคต ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงได้ บนั ทึกผลประโยชน์ทางภาษี จากเงินสารอง
ต่างๆ และขาดทุนทางภาษี ยกมาที่เป็ นผลต่างชัว่ คราว เป็ นสินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอตัดบัญชีจานวน
111.64 ล้ านบาท
• จากผลการดาเนินงานที่กล่าวข้ างต้ น ส่งผลให้ บริ ษัทฯ มีผลกาไรสุทธิในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ
สาหรับปี 2559 จานวน 1,036.69 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 388.45 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 37.47 เมื่อ
เทียบกับปี 2558 โดยกาไรสุทธิ ในปี 2559 เป็ นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ฯ จานวน 1,046.30 ล้ าน
บาท เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน 384.23 ล้ านบาท คิดเป็ นผลกาไรสุทธิตอ่ หุ้นเท่ากับ 0.46 บาท
นอกจากนี ้ ยัง ได้ ชี แ้ จงข้ อ มู ล สรุ ป เกี่ ย วกับ ฐานะการเงิ น ของบริ ษั ท ฯ ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2559
เปรี ยบเทียบกับงวดบัญชีเดียวกันในปี 2558 ซึง่ บริ ษัทฯ ได้ จดั ทารายละเอียดปรากฏอยูใ่ นรายงานประจาปี 2559 และงบ
การเงินของบริ ษัทฯ ที่จดั ส่งไปในรูปแบบ CD พร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึง่ มีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี ้
ฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันในปี 2558
• บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 28,823.65 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558
เป็ นจานวน 6,782.03 ล้ านบาท โดยเป็ นการเพิ่มขึ ้นในส่วนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
จานวน 361.54 ล้ านบาท โครงการอสังหาริ มทรัพย์ระหว่างการพัฒนาจานวน 3,247.06 ล้ านบาท
โดยเป็ นการเพิ่มขึ ้นจากการซื ้อที่ดินเพื่อเตรี ยมพัฒนาโครงการใหม่ เงินลงทุนในโกลเด้ นเวนเจอร์ รีท
จานวน 2,019.44 ล้ านบาท เงินลงทุนในบริ ษัท เกษมทรัพย์ภกั ดี จากัด จานวน 392.10 ล้ านบาท
และค่าก่อสร้ างอาคารสานักงานเอฟวายไอเซ็นเตอร์ และโรงแรมโมเดน่า กรุ งเทพฯ จานวน 907.46
ล้ านบาท
• บริ ษั ท ฯ มี ห นี ส้ ิน รวม 15,009.81 ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึน้ จากเมื่ อ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2558 เป็ นจ านวน
891.69 ล้ านบาท โดยเกิดจากการลดลงของเงินกู้ยืมสถาบันการเงินซึง่ ลดลง 8,563.12 ล้ านบาท และ
การเพิ่มขึ ้นของเงินค่าเช่าช่วงรับล่วงหน้ าจากโกลเด้ นเวนเจอร์ รีทรอรับรู้รายได้ จานวน 6,537.75 ล้ าน
บาท และการเพิ่มขึ ้นของการออกจาหน่ายหุ้นกู้ จานวน 2,996.35 ล้ านบาท
• บริ ษัทฯ มีสว่ นของผู้ถือหุ้นจานวน 13,813.83 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็ น
จานวน 5,890.34 ล้ านบาท เนื่องจากบริ ษัทฯ ได้ จาหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ บริ ษัท เฟรเซอร์ ส
พร็ อพเพอร์ ตี ้ โฮลดิง้ ส์ (ประเทศไทย) จากัด จานวน 685.70 ล้ านหุ้น ราคาหุ้นละ 7.25 บาท เป็ น
จ านวนเงิ น รวม 4,971.33 ล้ า นบาท และบริ ษั ท ฯ มี ก าไรที่ เ กิ ด ขึน้ ปี 2559 หัก ด้ ว ยเงิ น ปั น ผลจ่าย
จานวน 116.18 ล้ านบาท
ประธานฯ ได้ สอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรื อมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี ้ หรื อไม่ เมื่อ
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรื อ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการ
ดาเนินงานของบริ ษัทฯ สาหรับปี 2559 ดังกล่าว
ในการนี ้ ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าวาระนี ้เป็ นเรื่ องที่รายงานเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ
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วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุน สาหรั บปี สิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม
2559

ประธานฯ ได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุน สาหรับปี
สิ ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัทแล้ ว โดยรายละเอียดปรากฏตามงบแสดงฐานะทาง
การเงินและงบกาไรขาดทุนซึง่ ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือบอกกล่าวเรี ยกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้แล้ ว
จากนัน้ ประธานฯ ได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรื อมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี ้
หรื อไม่ เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรื อ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ
งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุน สาหรับปี สิ ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ในการนี ้ ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าวาระนี ้จะต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือ
หุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ วและมีอนุมตั ิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุน สาหรับปี สิ ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ ผ่านการตรวจสอบและลงนามรั บรองจากผู้สอบบัญชี รับอนุญาต และได้ รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัทแล้ ว ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
มติ

จานวนผู้ถือหุ้น
(ราย)

เห็นด้ วย
197
ไม่เห็นด้ วย
1
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง
3
บัตรเสีย
0

วาระที่ 4

ราย
ราย

จานวนเสียง
(1 หุ้น = 1 เสียง)
2,022,540,064 เสียง
4,000 เสียง

ร้ อยละของจานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
99.99980
0.00020

2,022,544,064 เสียง
ราย
ราย

184,100 เสียง
0 เสียง

พิจารณาอนุมัติการจ่ ายเงินปั นผลและจัดสรรกาไร เพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย จากผลการ
ดาเนินงานสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า บริ ษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นไม่เกินกว่าร้ อยละ
60 ของกาไรสุทธิ หลังหักภาษี และทุนสารองต่างๆ ทัง้ หมดในแต่ละปี ทัง้ นี ้ การจ่ายเงิ นปั นผลให้ นาปั จจัยต่างๆ มา
พิจารณาประกอบดังนี ้ เช่น ผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของบริ ษัทฯ สภาพคล่องของบริ ษัทฯ การขยายธุรกิจ และ
ปั จจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องในการบริ หารงานของบริ ษัทฯ ซึง่ การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวข้ า งต้ นจะต้ องได้ รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริ ษัท และผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม เว้ นแต่เป็ นการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลที่ให้ คณะกรรมการ
บริ ษัทมีอานาจอนุมตั ิให้ จ่ายเงินปั นผลได้ และรายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป ตาม
ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 39
ทัง้ นี ้ ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิ น เป็ นผู้รายงานให้ ที่
ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลและจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี เพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย จากผลการ
ดาเนินงานสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
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รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2559 บริ ษัทฯ มีกาไรสุทธิ
จานวน 1,058.9 ล้ านบาท ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด และตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ
40 บริ ษัทต้ องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสารองไม่ น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิ ประจาปี หักด้ วย
ยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสารองนี ้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน จึงเสนอขอ
จัดสรรกาไรสุทธิเป็ นทุนสารองตามกฎหมายไว้ จานวน 55 ล้ านบาท
หลังจากจัดสรรเป็ นทุนสารองตามกฎหมายแล้ ว บริ ษัทฯ มีกาไรสะสมยังไม่ได้ จัดสรร จานวน 1,137.6
ล้ านบาท ประกอบกับบริ ษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปั นผลได้ และเมื่อพิจารณาตามมาตรา 115 แห่ง
พระราชบัญญัติบริ ษัท มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มี การแก้ ไขเพิ่ มเติม) และตามข้ อ บังคับ ของบริ ษัท ฯ ข้ อ 39
คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ จ่ายเงินปั นผลประจาปี 2559 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.23 บาท สาหรับหุ้น
สามัญจานวน 2,323,720,000 หุ้น รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 534.5 ล้ านบาท
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จะจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Record Date) ใน
วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 เพื่อสิทธิในการรับเงินปั นผลและกาหนดปิ ดสมุดทะเบียนในวันศุกร์ ที่ 10 มีนาคม 2560
และกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 โดยจ่ายจากกาไรที่เสียภาษี ในอัตราร้ อยละ 20 สาหรับ
ผู้ถือหุ้นที่เป็ นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษี คืนได้ ในอัตราเงินปั นผลคูณสองส่วนแปด
การจ่ายเงินปั นผลในอัตราดังกล่าวข้ างต้ นเป็ นอัตราที่คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมและ
เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผล โดยคิดเป็ นประมาณร้ อยละ 51 และร้ อยละ 50.5 ของกาไรสุทธิประจาปี 2559
ตามงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการตามลาดับ
การจ่ายเงินปั นผล จากผลประกอบการปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.23 บาท นี ้ จะสูงกว่าปี 2558 โดยในปี
2558 บริ ษัทฯ มีการจ่ายเงินปั นผลเท่ากับ 0.10 บาทต่อหุ้น มูลค่า 198.1 ล้ านบาท สัดส่วนที่จ่ายคิดเป็ นร้ อยละ 31 และ
ร้ อยละ 51.2 ของกาไรสุทธิจากงบการเงินรวมและงบการเงินฉพาะกิจการตามลาดับ
จากนันประธานฯ
้
ได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรื อมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี ้
หรื อไม่ เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรื อ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ
การจ่ายเงินปั นผลและจัดสรรกาไร เพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย จากผลการดาเนินงานสิ ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ในการนี ้ ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าวาระนี ้จะต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือ
หุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ วและมีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลและจัดสรรกาไร เพื่อเป็ นทุนสารองตาม
กฎหมาย จากผลการดาเนินงานสิ ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้ างต้ น ด้ วยคะแนนเสียงข้ าง
มากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ

จานวนผู้ถือหุ้น
(ราย)

เห็นด้ วย
199
ไม่เห็นด้ วย
0
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง
1
บัตรเสีย
0

จานวนเสียง
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ราย
ราย

2,022,718,164 เสียง
0 เสียง
2,022,718,164 เสียง

ราย
ราย

10,000 เสียง
0 เสียง

ร้ อยละของจานวนเสียงทัง้ หมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
100.00000
0.00000
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วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ ายเงินปั นผล

ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ รองกรรมการผู้จดั การ สายงานบัญชีและการเงิน เป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียดใน
เรื่ องดังกล่าวต่อที่ประชุม
รองกรรมการผู้จดั การ สายงานบัญชีและการเงิน แจ้ งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจาก ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีการเติบโต
ทางธุรกิจ และมีสถานะทางการเงินที่มีความมัน่ คงมากขึ ้น ดังนันเพื
้ ่อให้ เป็ นประโยชน์กับผู้ถือหุ้น และนักลงทุนทัว่ ไป
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทจึงมีมติเห็นชอบการเปลีย่ นแปลงนโยบายการจ่ายเงินปั นผล โดยเริ่ มตังแต่
้ ผลประกอบการ
ปี 2560 เป็ นต้ นไป คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการเปลีย่ นแปลงนโยบายการ
จ่ายเงินปั นผล ดังนี ้
จากนโยบายเดิม :
“บริ ษั ท มี น โยบายจ่ า ยเงิ น ปั น ผลให้แ ก่ ผู้ถื อ หุ้น ไม่ เ กิ น กว่ า ร้ อ ยละ 60 ของก าไรสุท ธิ ใ นแต่ ละปี ทั้ง นี ้
การจ่ ายเงิ นปั นผลให้นาปั จจัยต่างๆ มาพิ จารณาประกอบดังนี ้ เช่ น ผลการดาเนิ นงานและฐานะการเงิ นของบริ ษัทฯ
สภาพคล่องของบริ ษัทฯ การขยายธุรกิ จ และปั จจัยอื ่นๆ ที ่เกี ่ยวข้องในการบริ หารงานของบริ ษัทฯ ซึ่ งการจ่ ายเงิ นปั นผล
ดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหุน้ ตามความเหมาะสมและความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ ษัท”
ขอเสนอนโยบายใหม่ :
“กาหนดจ่ ายเงิ นปั นผลให้ผูถ้ ื อหุ้นในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิ หลังหักภาษี และทุนสารอง
ต่างๆ ทัง้ หมดของงบการเงิ นรวม ภายใต้เงื ่อนไขของแผนการลงทุน ความจาเป็ นและความเหมาะสมอื ่นๆ ในอนาคต
เมื ่อคณะกรรมการบริ ษัทมี มติ เห็นชอบ ให้จ่ายเงิ นปั นผลประจาปี แล้ว จะต้องนาเสนอเพือ่ ขออนุมตั ิ จากทีป่ ระชุมผูถ้ ื อหุ้น
ด้วย เว้นแต่เป็ นการจ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลให้คณะกรรมการบริ ษัทมี อานาจอนุมตั ิ ให้จ่ายเงิ นปั นผลได้แล้วให้ รายงาน
ให้ทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุน้ คราวต่อไป”
ทัง้ นี ้ การจ่ายเงิ นปั นผลดังกล่าวอยู่ภายใต้ กรอบของกฎหมายที่กาหนดให้ บริ ษัทฯ สามารถจ่ายเงิ น
ปั นผลได้ ก็ตอ่ เมื่อไม่มียอดคงเหลือของการขาดทุนสะสมแล้ ว
จากนันประธานฯ
้
ได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรื อมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี ้
หรื อไม่ โดยมีผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถามหรื อมีความเห็น ดังนี ้
• นายสุพจน์ เอือ้ ชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้น : สอบถามว่า นโยบายการจ่ายเงินปั นผลใหม่นามาใช้ กบั ทัง้
กลุม่ บริ ษัทหรื อไม่ หรื อนามาใช้ เฉพาะบริ ษัทฯ เท่านัน้
นายปณต สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ (“รองประธานกรรมการ”) : ชี ้แจงว่า นโยบายนี ้
เป็ นนโยบายการจ่ายเงิ นปั นผลใหม่ของบริ ษั ทฯ ที่ ได้ รั บ อนุมัติ โดยคณะกรรมการบริ ษัท และเป็ น
นโยบายที่คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ วว่าเหมาะสมของโครงสร้ างธุรกิจของบริ ษัทฯ และเป็ น
ประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหุ้นทังหมด
้
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรื อ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณา
อนุมตั ิเปลีย่ นแปลงนโยบายการจ่ายเงินปั นผล
ในการนี ้ ประธานฯ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าวาระนี ้จะต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือ
หุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติอนุมตั ิเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปั นผล ด้ วยคะแนนเสียงข้ าง
มากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
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มติ

จานวนผู้ถือหุ้น
(ราย)

เห็นด้ วย
199
ไม่เห็นด้ วย
2
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง
1
บัตรเสีย
0

ราย
ราย

จานวนเสียง
(1 หุ้น = 1 เสียง)
2,022,356,364 เสียง
370,800 เสียง

ร้ อยละของจานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
99.98167
0.01833

2,022,727,164 เสียง
ราย
ราย

10,000 เสียง
0 เสียง

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนรอบปี บัญชีของบริษัทฯ
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ รองกรรมการผู้จดั การ สายงานบัญชีและการเงิน เป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียดใน
เรื่ องดังกล่าวต่อที่ประชุม
รองกรรมการผู้จดั การ สายงานบัญชีและการเงิน ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ สอดคล้ องกับปริ มาณงาน
และกิจกรรมของบริ ษัทฯ ในการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ซึง่ จะมีการเปิ ดโครงการและกิจกรรมการตลาด เพื่อเพิ่มยอดขาย
และโอนกรรมสิทธิ์ ในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม รวมทัง้ ให้ สอดคล้ องกับการจัดทาแผนการดาเนินงานและ
งบประมาณในปี ถัดไป ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนในระยะเวลาที่มีปริ มาณธุรกิจน้ อยกว่า ซึ่งจะทาให้ ฝ่าย
บริ หารและบุคคลากรสามารถมุง่ เน้ นไปที่กิจกรรมทังการขาย
้
การก่อ สร้ าง และโอนกรรมสิทธิ์อย่างเต็มที่ในช่วงปลายปี
จึงเห็นควรให้ ปรับเปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชีจากเดิมรอบปี บัญชีของบริ ษัทฯ เริ่ มต้ นในวันที่ 1 มกราคม และสิ ้นสุดใน
วันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี เป็ นเริ่ มต้ นในวันที่ 1 ตุลาคม และสิ ้นสุดในวันที่ 30 กันยายนของทุกปี โดยเริ่ มรอบปี บัญชี
แรกในปี 2560 จะมีระยะเวลา 9 เดือน ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2560 และสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 หลังจากนันจะมี
้
ระยะเวลา 12 เดือน ตังแต่
้ วนั ที่ 1 ตุลาคม และสิ ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี
จากนันประธานฯ
้
ได้ สอบถามที่ป ระชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรื อมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี ้
หรื อไม่ เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรื อ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ
ในการนี ้ ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าวาระนี ้จะต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน
4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ วและมีมติอนุมตั ิเปลี่ยนรอบปี บัญชีของบริ ษัทฯ ด้ วยคะแนนเสียง ไม่น้อย
กว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
มติ

จานวนผู้ถือหุ้น
(ราย)

เห็นด้ วย
200
ไม่เห็นด้ วย
2
งดออกเสียง
1
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย
0

ราย
ราย
ราย

ราย

จานวนเสียง
(1 หุ้น = 1 เสียง)
2,022,615,169
112,000
10,000
2,022,737,169

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

ร้ อยละของจานวนเสียงทัง้ หมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
99.99397
0.00554
0.00049

0 เสียง
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วาระที่ 7

พิจารณาอนุ มัติการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัท ฯ ข้ อ 35. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยน
รอบปี บัญชีของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ รองกรรมการผู้จดั การ สายงานบัญชีและการเงิน เป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียดใน
เรื่ องดังกล่าวต่อที่ประชุม
รองกรรมการผู้จดั การ สายงานบัญชีและการเงิน ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลีย่ น
รอบปี บัญชีของบริ ษัทฯ บริ ษัทฯ จาเป็ นต้ องขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 35.
เรื่ อง รอบปี บัญชีของบริ ษัทฯ เป็ นดังนี ้
ข้ อ 35. “รอบปี บัญชี ของบริ ษัท เริ่ มต้นในวันที ่ 1 ตุลาคม และสิ้ นสุดในวันที ่ 30 กันยายนของทุกปี ”
ประธานฯ ได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรื อมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี ้หรื อไม่ เมื่อ
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรื อ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ
ในการนี ้ ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าวาระนี ้จะต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน
4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ป ระชุมพิจารณาแล้ วและมีมติอนุมตั ิ การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 35. เพื่อให้
สอดคล้ องกับการเปลีย่ นรอบปี บัญชีของบริ ษัทฯ ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือ
หุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
มติ

จานวนผู้ถือหุ้น
(ราย)

เห็นด้ วย
199
ไม่เห็นด้ วย
2
งดออกเสียง
2
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย
0

วาระที่ 8

ราย
ราย
ราย

ราย

จานวนเสียง
(1 หุ้น = 1 เสียง)
2,022,611,169
112,000
14,000
2,022,737,169

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

ร้ อยละของจานวนเสียงทัง้ หมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
99.99377
0.00554
0.00069

0 เสียง

พิจารณาอนุมัติให้ บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม จานวนไม่ เกิน 3,000 ล้ านบาท

ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ รองกรรมการผู้จดั การ สายงานบัญชีและการเงิน เป็ นผู้ชีแ้ จงรายละเอียดใน
เรื่ องดังกล่าวต่อที่ประชุม
รองกรรมการผู้จดั การ สายงานบัญชีและการเงิน แจ้ งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริ ษัทฯ มีความประสงค์ที่
จะออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมจานวนไม่เกิน 3,000 ล้ านบาท โดยมูลค่ารวมของหุ้นกู้ทงหมดไม่
ั้
เกิน 10,000 ล้ าน
บาท เพื่อใช้ ในการประกอบธุรกิจทัว่ ไป และ/หรื อ ชาระคืนเงินกู้ และ/หรื อ ใช้ ในการลงทุนของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย
และ/หรื อใช้ เป็ นเงิ นทุนหมุนเวียนของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย หรื อเพื่อวัตถุประสงค์ อื่นตามที่คณะกรรมการบริ ษั ท
เห็นสมควร เนื่องจากบริ ษัทฯ ได้ มีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง การออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็ นทางเลือกหนึ่งในการ
ระดมทุนที่มีประโยชน์อย่างมากเพื่อลดต้ นทุนทางการเงิน คณะกรรมการบริ ษัทจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิให้ ออกและเสนอขายหุ้นกุ้เพิ่มเติม จานวนไม่เกิน 3,000 ล้ านบาท โดยมูลค่ารวมของหุ้นกู้ทงหมดไม่
ั้
เกิน
10,000 ล้ านบาท
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รายละเอียดของหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายมีดงั นี ้
ชนิด :

หุ้นกู้ทุกประเภทและรู ปแบบ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ หรื อ ไม่ระบุชื่อผู้ถือ มี
หรื อไม่มี หลักประกันหรื อผู้ค ้าประกัน มีหรื อไม่มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ ด้ อย
สิทธิ หรื อ ไม่ด้อยสิทธิ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กับความเหมาะสมของภาวะตลาด
ในขณะออกและเสนอขายหุ้ นกู้ ในแต่ ล ะคราว และปั จจั ย อื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้ อง

สกุลเงิน :

เงินบาท และ/หรื อ เงินสกุลต่างประเทศในจานวนเทียบเท่า

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่จะ
ขออนุมตั ิเพิ่มในครัง้ นี ้ :

3,000 ล้ านบาท

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ :

มูลค่ารวมหุ้นกู้ทงหมดไม่
ั้
เกิน 10,000 ล้ านบาท หรื อในสกุลเงินอื่นใน
จานวนที่เทียบเท่า (ซึ่งมาจากมูลค่าของหุ้นกู้ที่ขอเพิ่มในครัง้ นี ้จานวน
3,000 ล้ านบาท รวมกับมูลค่าหุ้นกู้รวมที่ได้ รับอนุมตั ิจากการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559) ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯสามารถออกและเสนอขาย
หุ้นกู้ในคราวเดียวหรื อหลายคราว และ/หรื อเป็ นโครงการ และสามารถ
เสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนในรู ปแบบต่างๆ กัน
ได้ ในวันเดียวกัน (Revolving Basis) ทังนี
้ ้หุ้นกู้ที่บริ ษัทฯออกจาหน่าย
แล้ วแต่ยงั ไม่ได้ รับการไถ่ถอนไม่วา่ ณ ขณะใดขณะหนึง่ จะต้ องมีจานวน
ไม่เกินวงเงินดังกล่าวข้ างต้ น

อัตราดอกเบี ้ย :

ขึ ้นอยูก่ บั สภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครัง้

อายุของหุ้นกู้ :

ไม่เกิน 7 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ในแต่ละครัง้ ทังนี
้ ้อยูภ่ ายใต้ ข้อกาหนด
ของคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุน และ/หรื อ คณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การไถ่ถอนก่อนกาหนด :

ผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรื อ บริ ษัท อาจมีสิทธิ หรื อ ไม่มีสิทธิ ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อน
ครบกาหนดทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั เงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละคราว

ทังนี
้ ้ เสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ พิจารณาอนุมตั ิการมอบอานาจให้ คณะกรรมการบริ ษัท และ/
หรื อ กรรมการบริ หาร และ/หรื อบุคคลที่ได้ รับมอบหมายให้ มีอานาจในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับ และ/หรื อ ต่อเนื่องกับการออก
เสนอขายหุ้นกู้ ซึง่ รวมถึง (แต่ไม่จากัดเพียง) เรื่ องต่างๆ ดังต่อไปนี ้
1. การกาหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ อันจาเป็ นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและการเสนอขายหุ้นกู้
ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จากัดเฉพาะ) เช่น การกาหนดชื่อหุ้นกู้ ประเภท หลักประกัน (ถ้ ามี) สกุลเงิน จานวนเงิน อายุ มูลค่าที่
ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี ้ย สิทธิ ในการไถ่ถอน วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย
วิธีการชาระคืน วิธีจดั สรร และข้ อกาหนดสิทธิ เป็ นต้ น ตามที่สภาวการณ์จะเอื ้ออานวยและตามระยะเวลาที่เห็นสมควร
โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในรูปแบบต่างๆ กัน ครัง้ เดียวหรื อแบ่งเป็ นคราวๆ ก็ได้
2. ดาเนินการต่าง ๆ ที่จาเป็ นและสมควร เพื่อการออกหุ้นกู้ดงั กล่าว และมีอานาจแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้
และ/หรื อนายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรื อผู้จดั จาหน่าย และ/หรื อผู้รับประกันการจาหน่าย และ/หรื อที่ปรึกษาต่างๆ และ/หรื อ
บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรื อ หน่วยงานจัดอันดับเครดิต และ/หรื อ ผู้ประเมินราคา
ทรัพย์สนิ เป็ นต้ น ตลอดจนดาเนินการขึ ้นทะเบียนหุ้นกู้กบั สมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทยหรื อตลาดรองอื่นๆ
3. การติดต่อ ให้ ข้อมูล เจรจา เข้ าทา ลงนาม รับรอง และแก้ ไขเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้ องกับการออก
และเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จากัดเพียง) คาขออนุญาต หนังสือชี ้ชวน แบบแสดงรายการข้ อมูล รวมถึงเอกสาร
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และหลักฐานต่างๆที่ต้องยื่นให้ แก่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อ หน่วยงานอื่น
ใดที่เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดงั กล่าว ตลอดจนติดต่อประสานงาน และการยื่นเอกสารดังกล่าวข้ างต้ นต่อ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อหน่วยงานอื่น หรื อบุคคลใดๆที่เกี่ยวข้ อง
4. การดาเนินการอื่นใด ที่จาเป็ นและสมควรเพื่อให้ การออกเสนอขายหุ้นกู้ของบริ ษัทฯ บรรลุผลสาเร็ จและ
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
จากนันประธานฯ
้
ได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรื อมีความเห็นเกี่ยวกับวาระ นี ้
หรื อไม่ โดยผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถามหรื อมีความเห็น ดังต่อไปนี ้
• นางสาวจิณพักตร์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหุ้น : สอบถามว่า เนื่องจากบริ ษัท ฯ มีวงเงินหุ้นกู้เดิมอยู่หลาย
พันล้ าน ขอทราบว่า วงเงินดังกล่าวไม่เพียงพอหรื อไม่อย่างไร และวงเงินหุ้นกู้ที่ขออนุมตั ิในครัง้ นี ้ บริ ษัท
ฯ มีแผนการจะใช้ เงินเมื่อใด
รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน : ชี แ้ จงว่า วงเงิ นหุ้นกู้เดิมของบริ ษัทฯ ยังไม่
เพียงพอสาหรับการขยายธุรกิจ โดยบริ ษัทฯ มีแผนจะใช้ วงเงินหุ้นกู้ที่ขออนุมตั ิในครัง้ นี ้ภายในปี นี ้หรื อ
ต้ นปี หน้ า ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กับสภาวะตลาด และขอยืนยันว่าการขออนุมตั ิวงเงินหุ้นกู้ดงั กล่าวไม่ใช่การขอ
อนุมตั ิในวงเงินที่มากเกินความจาเป็ น
• นางสาวจิณพักตร์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหุ้น : แสดงความเห็นเพิ่มเติมว่า การที่ขอวงเงินเผื่อไว้ อาจทาให้
สัดส่วนหนี ้สินต่อทุนของบริ ษัทฯ อยูใ่ นระดับที่ไม่ดีหรื อไม่
รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน : ชี ้แจงว่า การที่ขอวงเงินเผื่อไว้ เป็ นการเตรี ยม
ความพร้ อมเพื่อโอกาสในการลงทุนของบริ ษัทฯ โดยบริ ษัทฯ จะพิจารณาเรื่ องภาระการกู้ และดอกเบี ้ย
เงินกู้ เป็ นสาคัญ
• นายสุริยนต์ จิตราภัณฑ์ ผู้ถือหุ้น : สอบถามว่า เนื่องจากเอกสารเกี่ยวกับการออกหุ้นกู้ ไม่ปรากฏ
ข้ อมูลอัตราดอกเบี ้ยในการออกหุ้น กู้ จึงขอสอบถามว่าบริ ษัทฯ จะกาหนดอัตราดอกเบี ้ยเท่าใด และ
ต้ นทุนการเงินของบริ ษัทฯ จะลดลงเนื่องจากระดับความน่าเชื่อถือของบริ ษัทฯ หรื อ credit rating อยูใ่ น
ระดับที่ดีขึ ้นใช่หรื อไม่ และปั จจัยดังกล่าวจะผลต่ออัตราดอกเบี ้ยที่บริ ษัทฯ จะกาหนดหรื อไม่
รองกรรมการผู้ จั ด การ สายงานบั ญ ชี แ ละการเงิน : ชี แ้ จงว่า บริ ษัทฯ ยังไม่อาจกาหนดอัตรา
ดอกเบี ย้ สาหรั บหุ้ น กู้ที่ ขออนุมัติ ในครั ง้ นี เ้ ป็ นตัวเลขที่ แ น่ชัดได้ อย่า งไรก็ ต ามหากค านึงถึ งสภาวะ
การตลาด ต้ นทุนของบริ ษัทฯ น่าจะใกล้ เคียงกับหุ้นกู้เดิม และหากระดับความน่าเชื่อถือของบริ ษัทฯ ดี
ขึ ้น อัตราดอกเบี ้ยที่บริ ษัทฯ จะกาหนดย่อมเป็ นอัตราที่ต่าลง
• นายสุริยนต์ จิตราภัณฑ์ ผู้ถือหุ้น : สอบถามว่า บริ ษัทฯ คาดว่าจะออกหุ้นกู้ประมาณไตรมาสใด
และจะออกหุ้นกู้จานวนกี่ครัง้ (Tier)
รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน : ชีแ้ จงว่า บริ ษัทฯ อยู่ในระหว่างการพิจารณา
ระยะเวลาในการออกหุ้นกู้ โดยบริ ษัทฯ คาดว่าจะออกหุ้นกู้ประมาณปลายไตรมาส 2 ถึง ไตรมาส 3
ส่วนรายละเอียดการออกหุ้นกู้นนั ้ ยังไม่สามารถตอบได้ ในขณะนี ้ อย่างไรก็ ตาม เมื่อพิจารณาจาก
ศัก ยภาพของบริ ษัท ฯ คณะกรรมการบริ ษัท เชื่ อมั่น ว่า บริ ษั ท ฯ จะใช้ ต้ น ทุน ทางการเงิ น ได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
• นายสุพจน์ เอือ้ ชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้น : สอบถามว่า เพราะเหตุใดบริ ษัทฯ จึงต้ องขอออกวงเงินหุ้นกู้
จานวนมาก ในขณะที่บริ ษัทฯ ได้ มีการออกตัว๋ แลกเงิน แล้ วจานวนหนึ่ง และบริ ษัทฯ มีโอกาสออกหุ้นกู้
เป็ นสกุลเงินต่างประเทศหรื อไม่
รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน : ชี ้แจงว่า ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีการออกทังตั
้ ว๋ แลก
เงินและหุ้นกู้ เนื่องจากตัว๋ แลกเงินเป็ นเครื่ องมือทางการเงินระยะสันเหมาะแก่
้
ความต้ องการใช้ เงินทุน
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ระยะสัน้ ส่วนหุ้นกู้เป็ นเครื่ องมือทางการเงินระยะยาวเหมาะแก่ความต้ องการใช้ เงินทุนระยะยาว ทังนี
้ ้
บริ ษัทฯ มิได้ ปิดกัน้ ว่าบริ ษัทฯ จะออกหุ้นกู้เฉพาะสกุล เงินบาทเท่านัน้ อย่างไรก็ตาม หากบริ ษัทฯ จะ
ออกหุ้นกู้เป็ นสกุลต่างประเทศ บริ ษัทฯ จะคานึงถึงความเสีย่ งในเรื่ องของอัตราแลกเปลีย่ น
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรื อ แสดงความคิดเห็นเพิ่ม ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณา
อนุมตั ิในการออกหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิ น 3,000 ล้ านบาท โดยมีมูลค่ารวมของหุ้นกู้ทงหมดไม่
ั้
เกิน 10,000 ล้ านบาท และ
มอบอานาจให้ คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อ กรรมการบริ หาร และ/หรื อ บุคคลที่ได้ รับมอบหมายมีอานาจในเรื่ องที่
เกี่ยวข้ องกับ และ/หรื อ ต่อเนื่องกับ การออกเสนอขายหุ้นกู้
ในวาระนี ้ ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า วาระนี ้จะต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3
ใน 4 ของ จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
มติ อนุมตั ิให้ บริ ษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม จานวนไม่เกิน 3,000 ล้ านบาท โดยมีมลู ค่ารวมของ
หุ้นกู้ทงหมดไม่
ั้
เกิน 10,000 ล้ านบาท และมอบอานาจให้ คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อ กรรมการบริ หาร และ/หรื อ
บุคคลที่ได้ รับมอบหมายมีอานาจในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับ และ/หรื อ ต่อเนื่องกับ การออกเสนอขายหุ้นกู้ ตามที่เสนอ
มติ

จานวนผู้ถือหุ้น
(ราย)

เห็นด้ วย
206
ไม่เห็นด้ วย
4
งดออกเสียง
2
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย
0

วาระที่ 9

จานวนเสียง
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ราย
ราย
ราย

2,022,567,668
171,900
19,100
2,022,758,668

ราย

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

ร้ อยละของจานวนเสียงทัง้ หมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
99.99056
0.00850
0.00094

0 เสียง

พิจารณาอนุ มัติการเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้ นจากตาแหน่ งตามวาระ ประจาปี
2560

ประธานฯ ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน จากัด
พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 17 ซึ่งกาหนดให้ กรรมการออกจากตาแหน่ง
จานวน 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการที่มีอยูท่ งหมด
ั้
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ทุกครัง้ โดยให้ กรรมการที่อยูใ่ น
ตาแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้ออกจากตาแหน่ง โดยกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งอาจได้ รับเลือกตังเข้
้ ามาดารงตาแหน่งใหม่ได้
ซึง่ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครัง้ นี ้ มีกรรมการซึง่ ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ จานวน 3 ท่าน ได้ แก่
1) นายปณต สิริวฒ
ั นภักดี

กรรมการ / รองประธานกรรมการ

2) นายชินวัฒน์ ชินแสงอร่าม

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

3) นายธนพล ศิริธนชัย

กรรมการ

และเพื่อให้ เป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาลและเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ อย่างเป็ นอิสระ กรรมการ
ที่ต้องพ้ นจากตาแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน ได้ ขอออกจากห้ องประชุมก่อนการพิจารณารายละเอียดของวาระนี ้
จากนัน้ ประธานฯ ได้ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริ ษัทซึง่ ไม่รวมกรรมการที่ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อ
พิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้ นจากตาแหน่งตามวาระ ซึง่ ถือเป็ นกรรมการที่มีสว่ นได้ เสียในวาระนี ้
ได้ พิจารณาแล้ วเห็นชอบกับข้ อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ซึ่งไม่รวมกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหาที่มีสว่ นได้ เสีย เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ต้อง
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พ้ นจากตาแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง และดารงตาแหน่ง ใน
คณะกรรมการชุดย่อยเช่นเดิม
1) นายปณต สิริวฒ
ั นภักดี
กรรมการ / รองประธานกรรมการ
2) นายชินวัฒน์ ชินแสงอร่าม
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
3) นายธนพล ศิริธนชัย
กรรมการ
ทังนี
้ ้ เนื่องจากคณะกรรมการบริ ษัทมีความเห็นว่าบุคคลดังกล่าวข้ างต้ นเป็ นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ
และมีคุณสมบัติครบถ้ วนตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และไม่มี
ลักษณะต้ องห้ ามแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการบริ ษัทของสานักงาน ก.ล.ต. โดยนายชินวัฒน์ ชินแสงอร่ าม มีคณ
ุ สมบัติที่จะ
ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ สามารถให้ ความเห็นได้ อย่างเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริ หาร และ
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ซึ่ง ประวัติโดยย่อและข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องของผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ น
กรรมการ รวมทังนิ
้ ยามกรรมการอิสระของบริ ษัทฯ ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบการประชุมซึง่ ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อม
หนังสือบอกกล่าวเรี ยกประชุมในครัง้ นี ้แล้ ว
จากนันประธานฯ
้
ได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ื อหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรื อมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี ้
หรื อไม่ เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรื อ แสดงความคิดเห็นเพิ่ม ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเลือกตัง้
กรรมการแทนกรรมที่ต้องพ้ นจากตาแหน่งตาแหน่งตามวาระ เป็ นรายบุคคล เพื่อความโปร่ งใสในการลงคะแนน แ ละ
เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
ในการนี ้ประธานฯ ได้ ชี ้แจงให้ ที่ประชุมทราบว่า วาระนี ้ต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือ
หุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ วและมีมติอนุมตั ิเลือกตังกรรมการที
้
่พ้นจากตาแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน
กลับเข้ าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง และให้ ดารงตาแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยเช่นเดิม ตามที่
เสนอ โดยลงมติเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
1) นายปณต สิริวัฒนภักดี
ตาแหน่ ง กรรมการ / รองประธานกรรมการ
ที่ประชุมได้ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิให้
เลือกกลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษัทฯ ซึ่งดารงตาแหน่ง กรรมการ รองประธานกรรมการ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง
ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
มติ

จานวนผู้ถือหุ้น
(ราย)

เห็นด้ วย
212
ไม่เห็นด้ วย
1
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง
2
บัตรเสีย
0

ราย
ราย

จานวนเสียง
(1 หุ้น = 1 เสียง)
2,022,272,968 เสียง
525,500 เสียง

ร้ อยละของจานวนเสียงทัง้ หมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
99.97402
0.02598

2,022,798,468 เสียง
ราย
ราย

19,100 เสียง
0 เสียง

24

เอกสารแนบ 1

2) นายชินวัฒน์ ชินแสงอร่ าม ตาแหน่ ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมได้ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิให้
เลือกกลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการ ต่อไปอีกวาระหนึง่ ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
มติ

จานวนผู้ถือหุ้น
(ราย)

เห็นด้ วย
210
ไม่เห็นด้ วย
3
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง
2
บัตรเสีย
0

ราย
ราย

จานวนเสียง
(1 หุ้น = 1 เสียง)
2,022,324,768 เสียง
473,700 เสียง

ร้ อยละของจานวนเสียงทัง้ หมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
99.97658
0.02342

2,022,798,468 เสียง
ราย
ราย

19,100 เสียง
0 เสียง

3) นายธนพล ศิริธนชัย
ตาแหน่ ง กรรมการ
ที่ประชุมได้ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิให้
เลือกกลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการ ต่อไปอีกวาระหนึง่ ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
มติ

จานวนผู้ถือหุ้น
(ราย)

เห็นด้ วย
210
ไม่เห็นด้ วย
2
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง
3
บัตรเสีย
0

ราย
ราย

ราย
ราย

จานวนเสียง
(1 หุ้น = 1 เสียง)
2,021,686,468
112,000

เสียง
เสียง

2,021,798,468

เสียง

1,019,100
0

เสียง
เสียง

ร้ อยละของจานวนเสียงทัง้ หมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
99.99446
0.00554

ที่ประชุมเชิญกรรมการทัง้ 3 ท่าน ทีไ่ ด้ รับอนุมตั ิให้ กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการ เข้ าห้ องประชุม
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจาปี 2560
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ ประธานอานวยการ เป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียดในเรื่ องดังกล่าวต่อที่ประชุม
ประธานอานวยการ ได้ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรา 90 แห่ง พระราชบัญญัติบริ ษัท
มหาชน จากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) ซึ่ง กาหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิการจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการบริ ษัท คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาได้ เสนออัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัท โดย
พิจารณาถึงผลประกอบการของบริ ษัทฯ ความเหมาะสมกับขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละ
ชุด และผลการปฏิบตั ิงานในสภาวะการณ์ ปัจจุบนั ประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถของกรรมการ รวมทังได้
้
เปรี ยบเทียบข้ อมูลอ้ างอิงกับบริ ษัทอื่นที่อยู่ในอุต สาหกรรมประเภทเดียวกัน เพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาให้
ความเห็นชอบ และนาเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ
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• ปรับค่าตอบแทนคณะกรรมการรายเดือน ซึง่ ใช้ อตั ราเดิมตังแต่
้ ปี 2556 จากเดิมค่าตอบแทนประธาน
กรรมการ 20,000 บาทต่อเดือน ปรับเป็ น 35,000 บาทต่อเดือน และกรรมการจากเดิมค่าตอบแทน
10,000 บาทต่อเดือน ปรับเป็ น 25,000 บาทต่อเดือน
• ก าหนดค่า เบี ย้ ประชุม คณะกรรมการก ากับ ดูแ ลบรรษั ท ภิ บ าล ซึ่ ง ได้ รั บ การแต่ง ตัง้ เมื่ อ วัน ที่ 14
ธันวาคม 2559 โดยกาหนดค่าเบี ้ยประชุมประธาน 22,000 บาทต่อครัง้ และกรรมการ 18,000 บาท
ต่อครัง้
• การจ่ า ยค่ า ตอบแทนคณะกรรมการบริ ษั ท และคณะกรรมการชุด ย่อ ย ประจ าปี 2560 รวมกับ
ค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ ามี) ในวงเงินไม่เกิน 9,000,000 บาท
โดยในส่วนค่าตอบแทนพิเศษขอให้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็ นผู้พิจารณาจัดสรร
ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริ ษัทฯ เป็ นสาคัญ ตามรายละเอียด ดังนี ้

หน่ วย : บาท/บุคคล
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัท
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ หาร
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
ค่าตอบแทนคณะกรรมการกากับดูแลบรรษัทภิบาล
หมายเหตุ

/1

ประธาน
ค่ าเบีย้
ค่ าตอบแทน
ประชุม
รายเดือน
25,000
35,000
25,000
40,000
22,000
22,000
-

สมาชิก
ค่ าเบีย้
ค่ าตอบแทน
ประชุม
รายเดือน
20,000
25,000
20,000/\
30,000
18,000
18,000
-

ไม่รวมกรรมการบริ หารซึ่ งเป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษัทฯ

จากนันประธานฯ
้
ได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรื อมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี ้
หรื อไม่ เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรื อ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ
ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัท ประจาปี 2560
ในการนี ้ ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าวาระนี ้จะต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน
3 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม
มติ อนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการบริ ษัท ประจาปี 2560 ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวน
เสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี ้
มติ
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

จานวนผู้ถือหุ้น
(ราย)
212
3
2

ราย
ราย
ราย

จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
บัตรเสีย

0

จานวนเสียง
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของจานวนเสียงทัง้ หมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

2,022,349,469 เสียง
421,600 เสียง
46,900 เสียง

99.97684
0.02084
0.00232

2,022,817,969 เสียง
ราย

0 เสียง

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการแต่ งตัง้ และกาหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจาปี 2560
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ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายชายน้ อย เผื่อนโกสุม ประธานกรรมการตรวจสอบ (“ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ”) เป็ นผู้ดาเนินการประชุมในวาระนี ้
ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ แถลงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติ
บริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ ไ ขเพิ่มเติม) และตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 41 ซึ่งกาหนดให้ ที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการบริ ษัทโดย
การเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี
จากบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ โดยทาง บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี
จากัด ได้ เสนอผู้สอบบัญชี 3 ท่าน ตามรายชื่อต่อไปนี ้ คนใดคนหนึ่ง เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ประจาปี 2560 และมี
อานาจตรวจสอบ ทา และลงนามในรายงานการสอบบัญชี
1. นางวิไล บูรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3920 หรื อ
2. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรสผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 หรื อ
3. นางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7494
ทังนี
้ ้ ในการพิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของบริ ษัทฯ คณะกรรมการได้ พิจารณาถึงความพร้ อม ขอบเขต
การให้ บริ การ อัตราค่าสอบบัญชี ประกอบกับประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี และความเป็ นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ และ
ไม่มีสว่ นได้ เสียกับบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว กระบวนการสอบ
บัญชี รวมทังความต่
้
อเนื่องในการตรวจสอบ โดย ผู้สอบบัญชีทงั ้ 3 รายดังกล่าว มีคุณสมบัติตามที่สานักงาน ก.ล.ต.
กาหนด และอยูใ่ นสังกัดของบริ ษัทผู้สอบบัญชีซงึ่ มีชื่อเสียงและมีความน่าเชื่อถือเป็ นที่ยอมรับในมาตรฐานทัว่ ไป
ทังนี
้ ้ บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด และผู้สอบบัญชีทงั ้ 3 ราย ไม่มีความสัมพันธ์ และส่วนได้
เสียกับบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ ผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระ
ในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทฯ และบริ ษั ทย่อย รวมถึงผู้สอบบัญชีทงั ้ 3 รายดังกล่าว
ข้ างต้ น ไม่มีผ้ สู อบบัญชีรายใดที่ปฏิบตั ิหน้ าที่มาแล้ วเป็ นเวลา 5 ปี ติดต่อกัน
นอกจากนัน้ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ เสนอต่อที่ประชุมให้ พิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าสอบบัญชี
ของบริ ษัทฯ รวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึง่ ล้ านบาท) โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
• ค่า สอบทานงบการเงิ น ระหว่า งกาล เพิ่ ม ขึน้ 20,000 บาท ต่อ ไตรมาส จาก 230,000 บาท เป็ น
250,000 บาท ต่อไตรมาส
• ค่าสอบบัญชี ประจาปี เพิ่มขึน้ 70,000 บาท จาก 430,000 บาท เป็ น 500,000 บาท โดยเพิ่มขึน้
เนื่องจากกิจกรรมที่เพิ่มขึ ้นของอาคารสานักงานให้ เช่าเอฟวายไอเซ็นเตอร์ และธุรกิจโรงแรมโมเดน่า
บาย เฟรเซอร์ ที่จะดาเนินการเต็มรอบปี บัญชี ประกอบกับการปรับปรุ งระบบสารสนเทศของบริ ษัทฯ
จึงต้ องใช้ บริ การในส่วนการตรวจสอบระบบสารสนเทศ (IT Audit) มากขึ ้น แต่เนื่องจาก ปี 2560
บริ ษัทฯ จะดาเนินการเปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชีจากเดือนธันวาคม มาเป็ นสิ ้นสุดเดือนกันยายน ค่า
สอบทานงบการเงินระหว่างกาลรายไตรมาสจึงลดลง 1 ไตรมาส
• โดยสรุ ปเสนอค่าสอบทานงบการเงิ น ระหว่างกาล 2 ไตรมาส ครัง้ ละ 250,000 บาท รวม 500,000
บาท รวมค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริ ษัทฯ ในปี 2560 จานวน 1,000,000 บาท
จากนันประธานฯ
้
ได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรื อมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี ้
หรื อไม่ โดยมีผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถามหรื อมีความเห็น ดังนี ้
• นางสาวจิณพักตร์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหุ้น : แสดงความเห็นว่า ค่าสอบบัญชีของบริ ษัทฯ มีอตั ราที่
สูงขึ ้นทุกปี จึงขอให้ บริ ษัทฯ และบริ ษัทผู้สอบบัญชีพิจารณาเหตุผลของการเพิ่มขึ ้นของค่าสอบบัญชี
ด้ วย
ประธานกรรมการตรวจสอบ : ชี แ้ จงว่า บริ ษัทฯ จะรั บความเห็นของผู้ถือหุ้นไปพิจารณา ทัง้ นี ้
คณะกรรมการตรวจสอบได้ มีการต่อรองกับบริ ษัทผู้สอบบัญชีคอ่ นข้ างมาก แต่จากการที่กิจกรรมของ
บริ ษัทฯ เพิ่มขึ ้น จึงมีคา่ ใช้ จ่ายในการสอบบัญชีที่สงู ขึ ้น
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรื อ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณา
อนุมตั ิการแต่งตังและก
้
าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจาปี 2560
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ในการนี ้ประธานได้ ชี ้แจงให้ ที่ประชุมทราบว่า วาระนี ้ต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ
มติ

ที่ประชุมได้ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
จานวนผู้ถือหุ้น
(ราย)

เห็นด้ วย
212
ไม่เห็นด้ วย
1
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง
4
บัตรเสีย
0

ราย
ราย

จานวนเสียง
(1 หุ้น = 1 เสียง)
2,022,349,469 เสียง
361,700 เสียง

ร้ อยละของจานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
99.98212
0.01788

2,022,711,169 เสียง
ราย
ราย

106,800 เสียง
0 เสียง

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
-ไม่มี-จากนัน้ ประธานฯ ได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรื อมีความเห็นอื่นหรื อไม่ โดยมีผ้ ู
ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถามหรื อมีความเห็นเพิ่มเติม ดังต่อไปนี ้
• นางสาวจิณพักตร์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหุ้ น : กล่าวชื่นชมบริ ษัทฯ และทีมงานชุดใหม่ของบริ ษั ทฯ ที่
บริ หารงานบริ ษัทฯ จนเจริ ญเติบโต รวมถึงชื่นชมการจัดประชุมในครัง้ นี ้ที่จดั ได้ เป็ นอย่างดี นอกจากนี ้
ได้ เสนอแนะให้ บริ ษัทฯ พิจารณาทาโครงการ Gold Giving กับผู้ถือหุ้น ด้ วยเช่นกัน
ประธานฯ : ได้ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและกล่าวว่าจะนาข้ อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นไปพิจารณา
• นายชัย ปฏิมาภรณ์ ชัย ผู้ถือหุ้น : สอบถามว่า การเปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชี ของบริ ษัทฯ จะ
ส่งผลกระทบต่อการจ่ายเงินปั นผลหรื อไม่
รองประธานกรรมการ : ชี ้แจงว่า ยกเว้ นในปี แรก แล้ วในปี ถัดๆ ไป บริ ษัทฯ ยังคงมีรอบระยะเวลา
บัญชี 12 เดือนเช่นเดิม และการเปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชี ของบริ ษัท ฯ ไม่ส่งผลกระทบต่อ การ
จ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทฯ
นายสิทธิชัย ชัยเกรี ยงไกร กรรมการ : ชี ้แจงเพิ่มเติมว่า กาหนดการประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็ นเดือน
มกราคมและการจ่ายเงินปั นผลจะเป็ นเดือนกุมภาพันธ์ ผลประกอบการยังคงเป็ น 12 เดือนเช่นเดิม
• นายสันติ โภคพูนพิพัฒน์ ผู้ถือหุ้ น : สอบถามว่า ทางบริ ษัทฯ มีส่วนเกี่ยวข้ องในการลงทุนใน
โครงการ Bangkok One หรื อมีความสนใจลงทุนในโครงการ Bangkok One หรื อไม่
รองประธานกรรมการ : ชีแ้ จงว่า บริ ษัทฯ พยายามมองหาโอกาสในการลงทุนที่เหมาะสมอย่าง
สม่าเสมอ อย่างไรก็ตามปั จจุบนั บริ ษัทฯ ยังไม่มีความเกี่ยวข้ องหรื อมีการลงทุนในโครงการ One
Bangkok ดังกล่าว แต่หากได้ รับความสนับสนุนจากผู้ถือหุ้น บริ ษัทฯ จะนาไปพิจารณาต่อไป
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เมื่อที่ประชุมไม่มีเรื่ องอื่นใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ สละเวลามาร่ วม
ประชุม และได้ เสนอข้ อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์ และกล่าวปิ ดการประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 11.30 น.
ลงชื่อ

นายวันชัย ศารทูลทัต ประธานกรรมการ/
(นายวันชัย ศารทูลทัต)
ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ

นายธนพล ศิ ริธนชัย
(นายธนพล ศิริธนชัย)

ลงชื่อ นางสาวปรัศนีย์ สุระเสถียร
(นางสาวปรัศนีย์ สุระเสถียร)

ประธานอานวยการ

เลขานุการบริ ษัท/
ผู้บนั ทึกการประชุม
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ข้ อมูลเบือ้ งต้ นของกรรมการที่ครบกาหนดตามวาระซึ่งได้ รับการเสนอชื่อกลับเข้ าดารงตาแหน่ ง
ชื่อ-นามสกุล
ประเภทกรรมการ
ตาแหน่งปั จจุบนั
อายุ
สัญชาติ
วันที่ได้ รับแต่งตังครั
้ ง้ แรก
คุณวุฒิทางการศึกษา

:
:
:
:
:
:
:

นายฐาปน สิริวฒ
ั นภักดี
กรรมการที่ไม่ได้ เป็ นผู้บริ หาร
กรรมการ
42
ไทย
23 เมษายน 2556
• ปริ ญญาศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
• ปริ ญญาศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการ
โรงแรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
• ปริ ญญาศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการ
พัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่
• ปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
• ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการ
บริ หารทัว่ ไป มหาวิทยาลัยรามคาแหง
• ปริ ญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร
มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริ กา
• ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ
สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริ กา
: • Directors Accreditation Program (DAP 10/2547)

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริ ม
สถาบันส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นใน GOLD (ร้ อยละ) โดยนับรวม
: -ไม่มี- / 0.00% (0 หุ้น)
การถือหุ้นของคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิติภาวะ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ
: เป็ นพี่ชายของนายปณต สิริวฒ
ั นภักดี กรรมการ
ผู้บริ หาร
จานวนปี ทีเ่ ป็ นกรรมการ
: 4 ปี 5 เดือน
ประสบการณ์ การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย :
2560 - ปั จจุบนั
รองประธานกรรมการ /
บมจ. อมริ นทร์ พริ น้ ติ ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง
ประธานกรรมการบริ หาร
จากัด (มหาชน)
2554 – ปั จจุบนั
รองประธานกรรมการคนที่ 3 /
บมจ. เสริ มสุข จากัด (มหาชน)
รองประธานคณะกรรมการบริ หารคนที่ 1
2554 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการบริ หาร
บมจ. โออิชิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
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2550 – ปั จจุบนั

รองประธานกรรมการ /
บมจ. ยูนิเวนเจอร์ จากัด (มหาชน)
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
2550 – 2558
รองประธานกรรมการ /
บมจ. อาหารสยาม จากัด (มหาชน)
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
2549-ปั จจุบนั
รองประธานกรรมการ
บมจ. โออิชิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
2544 – 2560
กรรมการ
บมจ. เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)
ตาแหน่ งในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย :
2559 - ปั จจุบนั
กรรมการ
บจก. วัฒนภักดี จากัด
2559 - ปั จจุบนั
กรรมการ
บจก. แม็กซ์ เอเซีย จากัด
บจก. ประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศ
2559 – ปั จจุบนั
กรรมการ
ไทย)
2558 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บจก. ฟู้ด ออฟ เอเชีย
2557 - ปั จจุบนั
กรรมการ
บจก. โออิชิ สแน็ค
2557- ปั จจุบนั
กรรมการ
บจก. ช้ างอินเตอร์ เนชัน่ แนล
2557- ปั จจุบนั
กรรมการ
บจก. โฮเรก้ า แมเนจเม้ นท์
2557 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บจก. เอส.พี.เอ็มอาหารและเครื่ องดื่ม
2556 - ปั จจุบนั
กรรมการ
บจก. ซี เอ ซี
2556 - ปั จจุบนั
กรรมการ
Frasers and Neave, Limited
2556 – ปั จจุบนั
กรรมการ
Times Publishing Limited
2556 – ปั จจุบนั
รองประธานกรรมการ
InterBev Investment Limited
2555 - ปั จจุบนั
กรรมการ
บจก. โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้ นท์
2555 - ปั จจุบนั
กรรมการ
Great Brands Limited
2555 - ปั จจุบนั
กรรมการ
Best Spirits Co., Ltd.
2553 – ปั จจุบนั
กรรมการ
Super Brands Company Pte. Ltd
2553 - ปั จจุบนั
กรรมการ
International Beverage Holdings.
(China) Limited
2553 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บจก.ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิ่ง
2551-ปั จจุบนั
กรรมการผู้อานวยการใหญ่
บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน)
2551- ปั จจุบนั
กรรมการผู้อานวยการใหญ่
กลุม่ บริ ษัทอาคเนย์
2551 - ปั จจุบนั
รองประธานกรรมการ
บจก.ไทยดริ ง้ ค์
2551 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ
บจก.ปฐมภักดี
2551 - ปั จจุบนั
กรรมการ
บจก.จุฬา ยูไนเต็ด
2550 - ปั จจุบนั
กรรมการ
บจก.อเดลฟอส
2550 - ปั จจุบนั
กรรมการ
บจก.คอสมอส บริ วเวอรี่ (ประเทศไทย)
2549 – ปั จจุบนั
รองประธานกรรมการ
InterBev Malaysia Sdn. Bhd
2549 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บจก. โออิชิ ราเมน
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2549 - ปั จจุบนั
2549 - 2559
2548 – ปั จจุบนั
2547 - ปั จจุบนั
2547 – ปั จจุบนั
2547 – ปั จจุบนั
2547 – ปั จจุบนั
2547 – ปั จจุบนั
2547 – ปั จจุบนั
2547 – ปั จจุบนั
2547 – ปั จจุบนั
2547 – ปั จจุบนั
2547 – ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
รองประธานกรรมการ /
ประธานกรรมการบริ หาร
รองประธานกรรมการ
ประธานและรองประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการ /
รองประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บจก. โออิชิ เทรดดิ ้ง.
InterBev (Singapore) Limited
บจก.ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก
บจก. แพนอินเตอร์ เนชัน่ แนล
กลุม่ บริ ษัทสุรากระทิงแดง
บจก.ทศภาค
บมจ.เบียร์ ไทย (1991) จากัด
บจก.เครื่ องดื่มแรงเยอร์ (2008)

บจก. อาหารเสริ ม
บจก. ไทยเบฟเวอเรจ รี ไซเคิล
บจก. จรัญธุรกิจ 52
บจก. ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ ยี่
บจก. ไทยเบฟเวอเรจ มาร์ เก็ตติ ้ง
International Beverage Holdings
2546 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ
Limited
2544 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บจก. ไทยโมลาส
2544 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บจก. ถังไม้ โอ๊ คไทย
2544 - ปั จจุบนั
กรรมการ
Blairmhor Limited
2544 - ปั จจุบนั
กรรมการ
Inver House Distillers Limited
2544 - ปั จจุบนั
กรรมการ
Blairmhor Distillers Limited
ตาแหน่ งในกิจการที่แข่ งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
-ไม่มี-
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ข้ อมูลเบือ้ งต้ นของกรรมการที่ครบกาหนดตามวาระซึ่งได้ รับการเสนอชื่อกลับเข้ าดารงตาแหน่ ง

ชื่อ-นามสกุล
ประเภทกรรมการ
ตาแหน่งปั จจุบนั

อายุ
สัญชาติ
วันที่ได้ รับแต่งตังครั
้ ง้ แรก
คุณวุฒิทางการศึกษา

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)

: นายชายน้ อย เผื่อนโกสุม
: กรรมการทีเ่ ป็ นอิสระ
: กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
ประธานกรรมการกากับดูแลบรรษัทภิบาล
: 67 ปี
: ไทย
: 27 ธันวาคม 2555
: • ปริ ญญาโท การบริ หาร สถาบันบัณฑิตธุรกิจศศินทร์ แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริ ญญาตรี การบัญชีชนสู
ั ้ ง California College of
Commerce ประเทศสหรัฐอเมริกา
: • Directors Accreditation Program (DAP 63/2550)
• Financial Institution Governance Program (FGP 3/2554)
• The Role of The Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 33/2557
: -ไม่มี- / 0.00% (0 หุ้น)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษัทฯ (ร้ อยละ) โดยนับรวม
การถือหุ้นของคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิติภาวะ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ
: -ไม่มีผู้บริ หาร
จานวนปี ทีเ่ ป็ นกรรมการ
: 4 ปี 9 เดือน
ประสบการณ์การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
ตาแหน่งในบริ ษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :
ปั จจุบนั
ประธานคณะกรรมการและกรรมการ บมจ. ไทคอน อินดัสเตรี ยล คอนเน็คชัน่
ตรวจสอบ
2559 – ปั จจุบนั
ประธานคณะกรรมการ
บมจ. ทิปโก้ แอสฟั ลท์
ตาแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :
ปั จจุบนั
กรรมการและประธานคณะกรรมการ บริ ษัท ทรัพย์ทิพย์ จากัด
ตรวจสอบ
2559 – ปั จจุบนั
กรรมการ
เงินทุนหมุนเวียน กรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลัง
2558 – ปั จจุบนั
กรรมการและประธานกรรมการ
บมจ. พริ มา มารี น
ตรวจสอบ
2554 – ปั จจุบนั
กรรมการ
สถาบันบริ หารกองทุนพลังงาน
2553 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บมจ. เนชัน่ แนล พาวเวอร์ ซัพพลาย
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2552 – ปั จจุบนั
ประสบการณ์ :
2555 – ม.ค. 2560
2556 – 2557
2553 – 2556
2553 – 2555

คณะกรรมการอานวยการ

สถาบันปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทย

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการ
ที่ปรึกษา
ประธานคณะกรรมการบริ หาร

บมจ. เมืองไทยลิสซิ่ง
บมจ. ไออาร์ พีซี
บมจ. ปตท.
สถาบันสิง่ แวดล้ อมอุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2551 – 2553
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและกรรมการ บริ ษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่
ผู้จดั การใหญ่
จากัด (มหาชน)
2551 – 2553
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
บมจ. ปตท.
2550 – 2551
กรรมการผู้จดั การใหญ่
บมจ. ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่
2550 – 2551
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
บมจ. ปตท.
ตาแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
-ไม่มี-
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ข้ อมูลเบือ้ งต้ นของกรรมการที่ครบกาหนดตามวาระซึ่งได้ รับการเสนอชื่อกลับเข้ าดารงตาแหน่ ง
ชื่อ-นามสกุล
ประเภทกรรมการ
ตาแหน่งปั จจุบนั
อายุ
สัญชาติ
วันที่ได้ รับแต่งตังครั
้ ง้ แรก
คุณวุฒิทางการศึกษา

: นายอุดม พัวสกุล
: กรรมการทีเ่ ป็ นอิสระ
: • กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบ
: 66 ปี
: ไทย
: 27 ธันวาคม 2555
: • ปริ ญญาโท- รัฐศาสตร์ การเมืองและการปกครอง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
: • Directors Certification Program (DCP 109/2551)

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 :
-ไม่มีประสบการณ์ :
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 อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
13 พฤศจิกายน 2549 – 19 ตุลาคม
ผู้วา่ ราชการจังหวัดอุทยั ธานี
2551
ตาแหน่ งในกิจการที่แข่ งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
-ไม่มี-
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นิยามกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ (Independent Director) หมายถึง กรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติสอดคล้ องกับหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีคณ
ุ สมบัตแิ ละลักษณะต้ องห้ ามของกรรมการอิสระของบริ ษัท ฯ เทียบเท่ากับข้ อกาหนด
ของกลต.และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี ้
1.
2.
3.
4.

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 ้
4.1)
4.2)

4.3)

5.
6.

7.
8.

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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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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เอกสารและหลักฐานที่ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมต้ องแสดงก่ อนเข้ าร่ วมประชุม
วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนน
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ครั ง้ ที่ 25
ของบริ ษัท แผ่ นดินทอง พร็ อพเพอร์ ตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (มหาชน)
เพื่ อ ความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถื อ หุ้นและผู้รับ มอบฉันทะที่ จ ะมาประชุมโปรดน าหนัง สือนัด ประชุม ใบ
ลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะมาด้ วย
1. เอกสารที่ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมจะต้ องแสดงก่ อนเข้ าร่ วมประชุม
บุคคลธรรมดา
ก. กรณีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
ให้ แ สดงเอกสารที่ ส่ว นราชการออกให้ ที่ยัง ไม่หมดอายุ เช่ น บัต รประจ าตัว ประชาชน บัต รประจาตั ว
ข้ าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ ยื่นหลักฐานประกอบด้ วย
ข. กรณีมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุม
(1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้ อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึง่ ) ซึง่ ได้ กรอกข้ อความ
ถูกต้ องครบถ้ วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
(2) สาเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ของผู้ถือหุ้น ตามข้ อ ก และผู้ถือหุ้นได้ ลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง
(3) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้ อ ก
นิติบุคคล
ค. กรณีผ้ แู ทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
(1) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ของผู้แทนนิติบคุ คลเช่นเดียวกับกรณีบคุ คลธรรมดา ข้ อ ก
(2) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลของผู้ถือหุ้นซึง่ รับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้แทนนิติบคุ คล
(กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้ เห็นว่าผู้แทนนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้เข้ าร่วมประชุมมีอานาจกระทาการ
แทนนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นตามกฏหมาย
ง. กรณีผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุม
(1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้ อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึง่ ) ซึง่ ได้ กรอกข้ อความ
ถูกต้ องครบถ้ วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอานาจลงนามนิติบคุ คล (กรรมการ) ซึง่ เป็ นผู้มอบฉันทะและ
ผู้รับมอบฉันทะ
(2) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึง่ รับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลง
นามนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้ เห็นว่าผู้มีอานาจลงนามนิติบุคคลซึ่งลงนามใน
หนังสือมอบฉันทะมีอานาจกระทาการแทนนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นตามกฏหมาย
(3) สาเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็ นผู้มอบฉันทะและลงชื่อ
รับรองสาเนาถูกต้ อง
(4) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบคุ คลธรรมดา ข้ อ ก
จ. กรณีผ้ ูถือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตัง้ ให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ น
ผู้รับฝากและดูแลหุ้น
(1) ให้ เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบคุ คล ข้ อ ค หรือ ง
(2) ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็ นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
ต้ องส่งหลักฐานดังต่อไปนี ้เพิ่มเติม
(2.1) หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็ นผู้ดาเนินการลง
นามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2.2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจ Custodian
ทังนี
้ ้ เอกสารที่มิได้ มีต้นฉบับเป็ นภาษาอังกฤษจะต้ องจัดทาคาแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้ อมด้ วย และให้ ผ้ ถู ือหุ้น
หรือผู้แทนนิติบคุ คลนันรั
้ บรองความถูกต้ องของคาแปล
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2. วิธีการมอบฉันทะ
บริ ษัทฯ ได้ จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวง
พาณิชย์ ได้ กาหนดไว้ จานวน 3 แบบ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า เรื่องกาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนี ้
▪ แบบ ก. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทัว่ ไปซึง่ เป็ นแบบที่ง่ายไม่ซบั ซ้ อน
▪ แบบ ข. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กาหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
▪ แบบ ค. เป็ นแบบที่ใช้ เฉพาะกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ Custodian ในประเทศไทย
เป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
หากผู้ถือ หุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่า งประเทศและแต่ งตัง้ ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผู้รั บฝากและดูแลหุ้น
ประสงค์จะใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถ Download ได้ จาก www.goldenland.co.th และโปรดนาใบ
มอบฉันทะมาในวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วย
ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้ โดยดาเนินการดังนี ้
ก. เลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะข้ างต้ นแบบใดแบบหนึง่ เพียงแบบเดียวเท่ านัน้ ดังนี ้
(1) ผู้ถือหุ้นทัว่ ไปจะเลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะได้ เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึง่ เท่านัน้
(2) ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ Custodian ในประเทศ
ไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค
ข. มอบฉันทะให้ บคุ คลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรื อเลือกมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ
หรือกรรมการที่ไม่ได้ เป็ นผู้บริ หารของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่ง โดยให้ ระบุชื่อพร้ อมรายละเอียดของบุคคลที่ผ้ ู
ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้ าชื่อกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทระบุไว้ ในหนังสือมอบ
ฉันทะโดยเลือกเพียงท่านเดียวให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะในการเข้ าร่วมประชุมดังกล่าว
ค. ปิ ดอากรแสตมป์ จานวน 20 บาท พร้ อมทัง้ ขีดฆ่าลงวันที่ที่ทาหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ ถูกต้ อง
และมีผลผูกพันตามกฏหมาย ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ ได้ อานวยความสะดวกในการปิ ดอากรแสตมป์ให้ แก่ผ้ รู ับมอบ
ฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุม
ง. ส่งหนังสือมอบฉันทะใส่ซองที่บริ ษัทฯ เตรี ยมให้ คืนมายังบริ ษัทฯ ภายในวันพุธที่ 17 มกราคม 2561 หรื อก่อน
เวลาเริ่มการประชุมอย่างน้ อยครึ่งชัว่ โมงเพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ ได้ มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ ทนั เวลา
เริ่มประชุม
ทัง้ นี ้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการ
ลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้ องมอบฉันทะเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบ
ฉันทะเพียงส่วนน้ อยกว่าจานวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้ นแต่เป็ น Custodian ที่ผ้ ถู ือหุ้นซึง่ เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศ
และแต่งตังให้
้ เป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค
3. การลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม
บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชัว่ โมง หรือตังแต่
้ เวลา
08:00 น. เป็ นต้ นไป ณ ห้ องวิคเตอร์ 2 – 3 วิคเตอร์ คลับ ชัน้ 8 สาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ เลขที่ 98 ถนน
สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ตามแผนที่สถานที่จดั ประชุมที่ได้ แนบมาพร้ อมนี ้
4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
หลักเกณฑ์ การลงคะแนนเสียง
ก วาระทั่วไป
(1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทาโดยเปิ ดเผย โดยให้ นบั หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึง่ ผู้ถือ
หุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะต้ องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรือ
งดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็ นบางส่วน (เว้ นแต่เป็ นการออกเสียงของ
Custodian)
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(2) ในกรณีมอบฉันทะ
(2.1) ผู้รับมอบฉันทะจะต้ องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผ้ มู อบฉันทะระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะ
เท่านัน้ การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบ
ฉันทะให้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนันไม่
้ ถกู ต้ องและไม่ถือเป็ นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
(2.2) หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ ในหนังสือ
มอบฉันทะหรื อระบุไว้ ไม่ชัดเจน หรื อในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใด
นอกเหนื อ จากที่ ระบุใ นหนัง สื อมอบฉันทะ รวมถึง กรณี ที่ มี การเปลี่ ยนแปลงหรื อเพิ่มเติม
ข้ อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ ตามที่เห็นสมควร
ข วาระเลือกตัง้ กรรมการ
สาหรั บวาระการเลือ กตัง้ กรรมการตามข้ อบังคับบริ ษัทข้ อ 15 กาหนดให้ ผ้ ูถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะมี
คะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง และมีวิธีการดังนี ้ต่อไปนี ้
(1) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงหมดเลื
ั้
อกตังบุ
้ คคลเดียว หรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้
แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
(2) บุคคลซึ่งได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรื อพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึง่ ได้ รับการเลือกตังในล
้ าดับถัดลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ให้ ผ้ เู ป็ นประธานเป็ น ผู้
ออกเสียงชี ้ขาด
วิธีปฏิบตั ิในการลงคะแนนเสียงในแต่ ละวาระ
ประธานที่ประชุมชี ้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี ้
ก ประธานที่ประชุมจะเป็ นผู้เสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถาม
ความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรืองดออกเสียง
ข ให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความเห็นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (เว้ นแต่เป็ นการ
ออกเสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะกาหนดให้ แบ่งแยกคะแนนเสียงได้ )
มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่ อไปนี ้
ก กรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงเป็ นมติของที่ประชุม
ข กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฏหมาย หรื อข้ อบังคับบริ ษัทกาหนดไว้ แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็ นไป
ตามที่กฏหมายหรื อขัอบังคับนัน้ กาหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นในที่ประชุมรับทราบ
ก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
(1) หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียงต่างหากเป็ นเสียงชี ้ขาด
(2) ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องใดโดยเฉพาะ ห้ ามมิให้ ออกเสียงในเรื่ องนัน้
และประธานที่ประชุมอาจจะเชิญให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนันออกนอกที
้
่ประชุมชัว่ คราวก็ได้ เว้ น
แต่เป็ นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตังกรรมการ
้
การนับคะแนนเสียงและแจ้ งการนับคะแนน
ประธานที่ประชุมจะชี ้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ ที่ประชุมทราบก่อนเริ่ มวาระการประชุม โดยบริ ษัทฯ จะนับ
คะแนนเสียงแต่ละวาระ จากการลงคะแนนที่ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและ
จะแจ้ งผลการนับคะแนนให้ ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ ้นการประชุม
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ข้ อบังคับของบริษัท
(เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และวิธีการลงคะแนนเสียง)
ข้ อบังคับบริษัท
หมวดที่ 4
การประชุมผู้ถอื หุ้น
ข้ อ 26.

คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิ ้นสุดรอบ
ระยะบัญชีของบริษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น นอกจากวรรคหนึง่ ให้ เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

ข้ อ 27.

คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ ตามที่เห็นสมควร หรื อผู้ถือหุ้นรวมกันนับ
จานวนหุ้นได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้ าของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
หรื อมีผ้ ถู ือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึง่ มีห้ นุ
นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสิบของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จะเข้ าชื่อกันทาหนังสือขอให้ คณะกรรมการ
เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้ เรียกประชุมไว้ ให้ ชดั เจนใน
หนังสือดังกล่าวด้ วย ในกรณีเช่นนีค้ ณะกรรมการจะต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่
ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้ อ 28.

ในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชดั เจนว่าเป็ นเรื่องที่จะเสนอ
เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรื อเพื่อพิจารณาแล้ วแต่ กรณี รวมทัง้ ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และ
จัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม ทังนี
้ ้ให้ โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุม
ในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันด้ วย
สถานที่ที่จะใช้ เป็ นที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ คณะกรรมการเป็ นผู้กาหนด และจะกาหนดเป็ นอย่างอื่น นอกเหนือไปจาก
ท้ องที่อนั เป็ นที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้ เคียงก็ได้

ข้ อ 29.

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี ) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่
น้ อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทัง้ หมด และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุ้นที่
ชาระได้ แล้ วทังหมด
้
จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม

ข้ อ 30.

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานั ดไปแล้ วถึง 1 ชัว่ โมง จานวนผู้ถือหุ้นยังไม่ครบองค์
ประชุม ถ้ าเป็ นการประชุมวิสามัญที่ผ้ ถู ือหุ้นขอให้ เรียกก็ให้ ยกเลิกการประชุมนันเสี
้ ย แต่ถ้าเป็ นการประชุมสามัญ
หรื อวิสามัญที่คณะกรรมการเรี ยกเอง ให้ นดั ประชุมใหม่ และให้ ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อ ยกว่า 7
วันก่อนการประชุม ในการประชุมครัง้ หลังไม่บงั คับว่าต้ องครบองค์ประชุม

ข้ อ 31.

ประธานกรรมการเป็ นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ถ้ ามีรองประธานกรรมการให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการหรือ
มีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นซึง่ มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม

ข้ อ 32.

ให้ ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นดาเนินการประชุมให้ เป็ นตามลาดับระเบี ยบวาะที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุม
เว้ นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้ เปลี่ยนลาดับระเบียบวาระ ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนผู้ถือหุ้น
ซึง่ มาประชุม
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เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็ จตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นซึ่งมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุ้ นที่
จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จะขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้
ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลาดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึง่ หรือพิจารณาเรื่องที่ผ้ ถู ือหุ้นเสนอไม่
เสร็ จตามวรรคสองแล้ วแต่กรณีและจาเป็ นต้ องเลื่ อนการพิจารณา ให้ ที่ประชุมกาหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะ
ประชุมครัง้ ต่อไป และให้ คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไป
ยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ทังนี
้ ้ให้ โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อย
กว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันด้ วย
ข้ อ 33.

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้ บคุ คลซึง่ บรรลุนิติภาวะแล้ วเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
แทนตนก็ได้ การมอบฉันทะต้ องทาเป็ นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะตามแบบที่นายทะเบียนกาหนดและมอบ
แก่ประธานกรรมการหรื อผู้ที่ประธานกรรมการกาหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุม
ในการออกเสียงลงคะแนนให้ ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนคะแนนเสียงที่ผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะมี
รวมกัน เว้ นแต่ผ้ รู ับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้ซงึ่ มอบฉันทะเพียงบาง
คนโดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะและจานวนหุ้นที่ผ้ มู อบฉันทะถืออยู่ด้วย

ข้ อ 34.

เว้ นแต่กฎหมายจะกาหนดไว้ เป็ นประการอื่น มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ ประกอบด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้
ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีก
เสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
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แบบขอรับรายงานประจาปี 2560 ในแบบรู ปเล่ ม
เรียน

ท่านผู้ถือหุ้น

ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ขอรับรายงานประจาปี 2560 ในรูปแบบเล่ม สามารถกรอกรายละเอียด ชื่อ และ
ที่ อ ยู่ ด้ านล่ า งนี ้ และส่ ง กลั บ มายั ง บริ ษั ท ฯ ได้ ที่ โทรสารหมายเลข 02 – 764 – 6222 ต่ อ 2 หรื อ E-mail address:
ir@goldenland.co.th โทรศัพท์หมายเลข 02 – 764 – 6200 เพื่อทางบริษัทฯ จะได้ จดั ส่งเอกสารให้ ท่านต่อไป
ชื่อ และที่อยู่ของผู้ถือหุ้น
ชื่อที่อยู่
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แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

สถานีรถไฟฟ้า
BTS ศาลาแดง
SILOM
ถนนสีลRD.
ม
MRT สถานีสีลม
สวนลุ
สวนลุมมพิพินนี ี

ถนนสาทร

ถนนนราธิวาสราชนครินทร์

อาคารสาทร สแควร์
ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์
สถานีรถไฟฟ้า
BTS ช่ องนนทรี
MRT สถานีลุมพินี
BRT สาทร

ห้ องประชุมวิคเตอร์ 2 – 3 วิคเตอร์ คลับ
ชัน้ 8 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์
เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร : 02 764 6200 ต่อ 288

สาทร สแควร์

Victor Room II – III, Victor Club
8th Floor, Sathorn Square Office Tower
98 North Sathorn Road, Silom Subdistrict,
Bangrak District, Bangkok 10500
Tel: 02 764 6200 Ext. 288
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก
เขียนที่

อากรแสตมป์
20 บาท

(1) ข้ าพเจ้ า
อยู่บ้านเลขที่
อาเภอ/เขต

วันที่

เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

สัญชาติ
ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์

ถนน
จังหวัด

(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจานวนทังสิ
้ ้น
รวม
หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง ดังนี ้
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

หุ้น
หุ้น

ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

เสียง
เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้
 1.
ตาบล/แขวง

อายุ
อาเภอ/เขต

อยู่บ้านเลขที่
จังหวัด

ถนน
รหัสไปรษณีย์

.

 2.
ตาบล/แขวง

อายุ
อาเภอ/เขต

อยู่บ้านเลขที่
จังหวัด

ถนน
รหัสไปรษณีย์

.

 3.นายวันชัย ศารทูลทัต
ตาบล/แขวง
สีลม
 4.นายชินวัฒน์ ชินแสงอร่าม
ตาบล/แขวง
สีลม

อายุ 71 ปี อยู่บ้านเลขที่ 98 สาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ ชัน้ 36 ถนน สาทรเหนือ
อาเภอ/เขต บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10500
หรือ
อายุ 56 ปี อยู่บ้านเลขที่ 98 สาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ ชัน้ 36 ถนน สาทรเหนือ.
อาเภอ/เขต บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10500 .

หรือ
หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2561 ครัง้ ที่ 25 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 10:00 น. ณ ห้ องวิคเตอร์ 2 – 3 วิคเตอร์ คลับ ชัน้ 8 สาทร
สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือที่พงึ จะเลื่อนไปในวัน
เวลาและสถานที่อื่นด้ วย
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุมนัน้ ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
ลงชือ่

............................................................................. ผู้มอบฉันทะ
(........................................................................)

ลงชื่อ

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

ผู้รับมอบฉันทะ

(........................................................................)
ลงชื่อ

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

ผู้รับมอบฉันทะ

(........................................................................)
ลงชื่อ

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

ผู้รับมอบฉันทะ

(........................................................................)
หมายเหตุ ผู้ถอื หุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
อากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่

(1) ข้ าพเจ้ า
อยู่บ้านเลขที่
อาเภอ/เขต

วันที่

เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

สัญชาติ
ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์

ถนน
จังหวัด

(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ้ ดีวลลอปเม้ นท์ จากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจานวนทังสิ
้ ้น
รวม
หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง ดังนี ้
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

หุ้น
หุ้น

ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

เสียง
เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้
 1.
ตาบล/แขวง

อายุ
อาเภอ/เขต

อยู่บ้านเลขที่
จังหวัด

ถนน
รหัสไปรษณีย์

 2.
ตาบล/แขวง

อายุ
อาเภอ/เขต

อยู่บ้านเลขที่
จังหวัด

ถนน
รหัสไปรษณีย์

 3.นายวันชัย ศารทูลทัต
ตาบล/แขวง
สีลม
 4.นายชินวัฒน์ ชินแสงอร่าม
ตาบล/แขวง
สีลม

อายุ 71 ปี อยู่บ้านเลขที่ 98 สาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ ชัน้ 36 ถนน สาทรเหนือ
อาเภอ/เขต บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10500
หรือ
อายุ 56 ปี อยู่บ้านเลขที่ 98 สาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ ชัน้ 36 ถนน สาทรเหนือ.
อาเภอ/เขต บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10500 .

.
หรือ
.
หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น ประจาปี 2561 ครัง้ ที่ 25 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 10:00 น. ณ ห้ องวิคเตอร์ 2 – 3 วิคเตอร์ คลับ ชัน้ 8
สาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือที่พงึ จะเลื่อนไป
ในวันเวลาและสถานที่อื่นด้ วย
(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2560 ครัง้ ที่ 24 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลาบัญชีระหว่ างวันที่ 1 มกราคม 2560
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560
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วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุน สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว่ างวันที่ 1
มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

วาระที่ 4

พิจารณาอนุ มัติการจ่ ายเงินปั นผลและจัดสรรกาไร เพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย จากผลการ
ดาเนินงานสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว่ างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมตั ิการเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้ นจากตาแหน่ งตามวาระ ประจาปี 2561
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
การแต่ งตัง้ กรรมการทัง้ ชุด
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
การแต่ งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
1. ชื่อกรรมการ นายฐาปน สิริวฒ
ั นภักดี
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
2. ชื่อกรรมการ นายชายน้ อย เผือ่ นโกสุม
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
3. ชื่อกรรมการ นายอุดม พัวสกุล
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง
งดออกเสียง
งดออกเสียง

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ประจาปี 2561
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมตั ิการแต่ งตัง้ และกาหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจาปี 2561
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ให้ ถือว่าการลงคะแนน
เสียงนันไม่
้ ถกู ต้ องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจนหรื อในกรณีที่ที่
ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลง
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หรื อ เพิ่มเติมข้ อเท็จจริ งประการใด ให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที่
เห็นสมควร
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุใน
หนังสือมอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ

ลงชื่อ ................................................................................. ผู้มอบฉันทะ
(..............................................................................)

ลงชื่อ ................................................................................. ผู้รับมอบฉันทะ
(..............................................................................)

ลงชื่อ ................................................................................. ผู้รับมอบฉันทะ
(..............................................................................)

ลงชื่อ ................................................................................. ผู้รับมอบฉันทะ
(..............................................................................)
หมายเหตุ
1 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2 วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
้
อกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ดหรือเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
3 ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิม่ เติมได้ ในใบประจาต่อ
แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามแนบ
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ใบประจาต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของ บริ ษัท แผ่นดินทอง พร็ อพเพอร์ ตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (มหาชน)
ในการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ครัง้ ที่ 25 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 10:00 น. ณ ห้ องวิคเตอร์
2 – 3 วิคเตอร์ คลับ ชัน้ 8 สาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร
10500 หรื อที่พงึ จะเลือ่ นไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้ วย
วาระที่......... เรื่อง.................................................................................................................................................
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่......... เรื่อง.................................................................................................................................................
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่......... เรื่อง.................................................................................................................................................
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่......... เรื่อง.................................................................................................................................................
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่......... เรื่อง เลือกตัง้ กรรมการ
ชื่อกรรมการ………………………………………………………………………………………………..
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ………………………………………………………………………………………………..
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ………………………………………………………………………………………………..
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
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อากรแสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค

(สาหรั บผู้ถือหุ้นต่ างประเทศที่แต่ งตัง้ คัสโตเดียนในประเทศไทย)

เขียนที่

วันที่

เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

(1) ข้ าพเจ้ า
สัญชาติ
อยู่บ้านเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้ กบั
ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม
หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
หุ้นสามัญ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

.

เสียง ดังนี ้
เสียง
เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้
 1.
ตาบล/แขวง

อายุ
อาเภอ/เขต

อยู่บ้านเลขที่
จังหวัด

ถนน
รหัสไปรษณีย์

.
หรือ

2.
ตาบล/แขวง

อายุ
อาเภอ/เขต

อยู่บ้านเลขที่
จังหวัด

ถนน
รหัสไปรษณีย์

.
หรือ

 3.นายวันชัย ศารทูลทัต
ตาบล/แขวง
สีลม
 4.นายชินวัฒน์ ชินแสงอร่าม
ตาบล/แขวง
สีลม

อายุ 71 ปี อยู่บ้านเลขที่ 98 สาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ ชัน้ 36 ถนน สาทรเหนือ
อาเภอ/เขต บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10500 หรือ
อายุ 56 ปี อยู่บ้านเลขที่ 98 สาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ ชัน้ 36 ถนน สาทรเหนือ.
อาเภอ/เขต บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10500 .

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการจัดการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจาปี 2561 ครัง้ ที่ 25 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 10:00 น. ณ ห้ องวิคเตอร์ 2 – 3 วิคเตอร์ คลับ ชัน้ 8 สาทร
สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือที่พงึ จะเลื่อนไปในวันเวลาและ
สถานที่อื่นด้ วย
(3) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
มอบฉันทะตามจานวนหุ้นทังหมดที
้
่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในครัง้ นี ้ ดังนี ้
มอบฉันทะบางส่วน คือ
หุ้นสามัญ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ทงหมด
ั้
เสียง

เสียง
เสียง

(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2560 ครัง้ ที่ 24 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
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วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลาบัญชีระหว่ างวันที่ 1 มกราคม 2560
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุน สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว่ างวันที่ 1
มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

วาระที่ 4

พิจารณาอนุ มัติการจ่ ายเงินปั นผลและจัดสรรกาไร เพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย จากผลการ
ดาเนินงานสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว่ างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมตั ิการเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้ นจากตาแหน่ งตามวาระ ประจาปี 2561
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
การแต่ งตัง้ กรรมการทัง้ ชุด
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
การแต่ งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
1. ชื่อกรรมการ นายฐาปน สิริวฒ
ั นภักดี
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
2. ชื่อกรรมการ นายชายน้ อย เผือ่ นโกสุม
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
3. ชื่อกรรมการ นายอุดม พัวสกุล
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง
งดออกเสียง
งดออกเสียง

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ประจาปี 2561
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมตั ิการแต่ งตัง้ และกาหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจาปี 2561
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ให้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้
ไม่ถกู ต้ องนันไม่
้ ถกู ต้ องและไม่ถือเป็ นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
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(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ ไม่ชดั เจนหรือในกรณีที่ที่ประชุม
มีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึง กรณีที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติม
ข้ อเท็จจริงประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือ
มอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ ........................................................................... ผู้มอบฉันทะ
(.........................................................................)

ลงชื่อ ........................................................................... ผู้รับมอบฉันทะ
(.........................................................................)

ลงชื่อ ........................................................................... ผู้รับมอบฉันทะ
(.........................................................................)

ลงชื่อ .......................................................................... ผู้รับมอบฉันทะ
(.........................................................................)
หมายเหตุ
1 หนังสือมอบฉันทะแบบ ค นี ้ใช้ เฉพาะกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ คสั โตเดียน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้ เท่านัน้
2 หลักฐานที่ต้องแนบพร้ อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นให้ คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผู้ดาเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4 วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
้
อกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ดหรื อเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
5 ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจาต่อ
แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค ตามแนบ
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ใบประจาต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของ บริ ษัท แผ่นดินทอง พร็ อพเพอร์ ตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (มหาชน)
ในการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ครัง้ ที่ 25 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 10:00 น. ณ ห้ องวิคเตอร์
2 – 3 วิคเตอร์ คลับ ชัน้ 8 สาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร
10500 หรื อที่พงึ จะเลือ่ นไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้ วย
วาระที่......... เรื่อง.................................................................................................................................................
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่......... เรื่อง.................................................................................................................................................
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่......... เรื่อง.................................................................................................................................................
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่......... เรื่อง.................................................................................................................................................
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่......... เรื่อง เลือกตัง้ กรรมการ
ชื่อกรรมการ………………………………………………………………………………………………..
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ………………………………………………………………………………………………..
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ………………………………………………………………………………………………..
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
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