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ท่ี GOLD 2561-62/009 

ทะเบยีนเลขท่ี 0107537002273 

14 ธันวาคม 2561 

เร่ือง  ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ครัง้ท่ี 26 

เรียน  ท่านผู้ ถือหุ้น 

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจําปี 2562 คร้ังที่ 26 

ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ท่ี 

1/2561-62 เมื่อวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติให้จดัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ครัง้ท่ี 26 ในวนัพฤหสับดีท่ี 

17 มกราคม 2562 เวลา 10:00 น. ณ ห้องวิคเตอร์  2 – 3  วิคเตอร์ คลบั ชัน้ 8 สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  เลขท่ี 98 ถนน

สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบยีบวาระการประชมุดงัต่อไปนี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ครัง้ที่  25 ซ่ึงประชุมเม่ือ
วันที่ 18 มกราคม 2561 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล   

การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 ครัง้ท่ี 25 ได้จดัขึน้เมื่อวนัท่ี 18 มกราคม 2561 และบริษัทฯ ได้

จัดทํารายงานการประชมุส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด 

พร้อมทัง้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.goldenland.co.th แล้ว โดยมีรายละเอียดตามสําเนา

รายงานการประชมุปรากฏตามเอกสารแนบ 1 

ความเหน็ของคณะกรรมการ     

เห็นควรเสนอรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 ครัง้ท่ี 25 ซึง่จดัขึน้เมื่อวนัท่ี 18 มกราคม 

2561 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว ให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น

รับรองรายงานการประชมุครัง้ดงักล่าว 

จาํนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ  

คะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ สาํหรับปีสิน้สุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561  

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  

บริษัทฯ ได้จัดทํารายงานผลการดําเนินงานและการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญของบริษัทฯ ซึ่งเกิดขึน้ในปี

สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 โดยมีรายละเอยีดปรากฏในรายงานประจําปี 2561  ตาม เอกสารแนบ 2 

ความเหน็คณะกรรมการ  

เห็นควรเสนอรายงานผลการดําเนินงานและการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคญัของบริษัทฯ ในปีสิน้สุดวันท่ี 30 

กนัยายน 2561 ให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นรับทราบ 

จาํนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมต ิ  

วาระนีเ้ป็นวาระเพ่ือรับทราบ จงึไม่มีการลงคะแนนเสียง 
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุน สําหรับปีสิน้สุดวันที่  30 
กันยายน 2561 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  

เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และตามข้อบงัคบัของ

บริษัทฯ ข้อ 37 กําหนดว่า คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทํางบดุลและบญัชีกําไรขาดทุน ณ วัน

สิน้สุดของรอบปีบญัชีของบริษัทฯ เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจําปี เพ่ือ

พิจารณาอนมุติังบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุ และต้องจดัให้ผู้สอบบญัชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนําเสนอต่อ

ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

สําหรับงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทนุ สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 ซึง่ผู้สอบ

บัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจําปี 2561 ซึง่ได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือบอกกล่าว

เรียกประชมุในครัง้นี ้ตามเอกสารแนบ 2 

ความเหน็คณะกรรมการ  

เห็นควรเสนอท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุน สําหรับปี

สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 ท่ีผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาต และ

ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว 

จาํนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมต ิ

คะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผลและจัดสรรกาํไร เพื่อเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย จากผล
การดาํเนินงานสาํหรับปีสิน้สุดวนัที่ 30 กันยายน 2561  

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นไม่ต่ํากว่าร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีและทนุ

สํารองต่างๆ ทัง้หมดของงบการเงินรวม ภายใต้เง่ือนไขของแผนการลงทุน ความจําเป็นและความ

เหมาะสมอื่นในอนาคต การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

บริษัท และผู้ ถือหุ้นตามความเหมาะสม เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลท่ีให้คณะกรรมการ

บริษัทมีอํานาจอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลได้ และรายงานให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ ถือหุ้น

คราวต่อไป ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 39  

โดยในปี 2561 สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษัทฯ มีกําไรสทุธิสําหรับปี ตามงบการเงินรวม จํานวน  

2,109.61 ล้านบาท ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด และตามข้อบงัคับของ

บริษัทฯ ข้อ 40 บริษัทฯ ต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทนุสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ

กําไรสทุธิประจําปี หกัด้วยยอดขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทนุสํารองนีจ้ะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 10 ของทนุจดทะเบยีน บริษัทฯ ได้เสนอขอจดัสรรเป็นทนุสํารองตามกฎหมายไว้จํานวน 120 ล้านบาท 

หลงัจากจดัสรรเป็นทนุสํารองตามกฎหมายแล้ว บริษัทฯ มีกําไรสทุธิสาํหรับปีท่ียงัไม่ได้จดัสรร กําไรสะสม

และกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะจ่ายเงินปันผลได้ และเม่ือพิจารณาตามมาตรา 115 แห่งพระราชบญัญัติ

บริษัทมหาชนจํากดั และตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 39 คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้จ่ายเงิน

ปันผลประจําปี 2561 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.46 บาท สําหรับหุ้นสามญัจํานวน 2,323,720,000 

หุ้น  รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 1,068.91 ล้านบาท โดยจะจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีมีช่ือปรากฏอยู่ในสมดุ

ทะเบียนผู้ ถือหุ้ น (Record Date) ในวันศุกร์ท่ี 14 ธันวาคม 2561 และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวัน
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พฤหัสบดีท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2562 โดยจ่ายจากกําไรท่ีเสียภาษีในอตัราร้อยละ 20 สําหรับผู้ ถือหุ้นท่ีเป็น

บคุคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากบัเงินปันผลคณูสองสว่นแปด 

ความเหน็คณะกรรมการ  

เห็นควรเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นอนมุติัการจดัสรรกําไรสําหรับผลการดําเนินงานปี 2561 เพ่ือเป็นทนุ

สํารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ดงันี ้

• จดัสรรเป็นทนุสํารองตามกฎหมาย จํานวน 120 ล้านบาท  

• จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2561 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.46 บาท รวมเป็นเงิน

จํานวนประมาณ 1,068.91 ล้านบาท ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้จ่ายแก่ผู้ ถือหุ้นเฉพาะ

ผู้ มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบงัคบัของบริษัทตามท่ีปรากฏรายช่ือ ณ วนักําหนดรายช่ือผู้ ถือ

หุ้ นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ท่ี 14 ธันวาคม 2561 โดยมีกําหนดจ่ายเงินปันผลในวัน

พฤหสับดีท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2562  

ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราท่ีคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่า

เหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยคิดเป็น ประมาณร้อยละ 50.7 และร้อยละ 47.5 

ของกําไรสทุธิสําหรับปีสิน้สดุวันท่ี 30 กนัยายน 2561 ตามงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ

ตามลําดบั  

การจ่ายเงินปันผล จากผลประกอบการสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 ในอตัราหุ้นละ 0.46 บาท 

นี ้จะสงูกว่าปี 2560 โดยในปี 2560 บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลเท่ากบั 0.25 บาทต่อหุ้น มลูค่า 580.93 

ล้านบาท สัดส่วนท่ีจ่ายคิดเป็นร้อยละ 53.1 และร้อยละ 54.2 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินรวมและงบ

การเงินฉพาะกิจการตามลําดบั 

จาํนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมต ิ 

คะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ ต้องพ้นจากตําแหน่งตามวาระ 
ประจาํปี 2562 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  

เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535  และตามข้อบงัคบัของ

บริษัทฯ ข้อ 17 กําหนดให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น

ประจําปีทุกครัง้ โดยให้กรรมการท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสุดเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง ซึ่งในการประชุม

สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีครัง้นีม้ีกรรมการท่ีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ 3 คน คือ  

1) นายวนัชยั ศารทลูทตั  ประธานกรรมการ / กรรมการอสิระ 

2) นายโชติพฒัน์ พีชานนท์ กรรมการ  

3) นายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร กรรมการ   

ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท 

สําหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2562 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวนัท่ี 1 มิถนุายน 

2561 ถึง วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 ตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียน ปรากฏว่าไม่

มีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอช่ือบคุคลเข้ารับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท 

ความเหน็คณะกรรมการ  

คณะกรรมการซึง่ไม่รวมกรรมการผู้ มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกบัข้อเสนอของคณะกรรมการ

พิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ซึง่ไม่รวมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาท่ีเป็นผู้มีส่วนได้เสีย 



 

4 

เห็นควรเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นอนุมัติการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องพ้นจากตําแหน่ง

ตามวาระกลบัเข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึง่ และดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการ

ชดุย่อยเช่นเดิม จํานวน 3 ท่าน ดงันี ้

1) นายวนัชยั ศารทลูทตั  ประธานกรรมการ / กรรมการอสิระ 

2) นายโชติพฒัน์ พีชานนท์ กรรมการ  

3) นายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร กรรมการ  

ทัง้นี ้เน่ืองจากเห็นว่าบคุคลดงักล่าวข้างต้นเป็นผู้ ท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมีคณุสมบติัครบถ้วนตาม

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการบริษัทของ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และทางการท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงมี

คณุสมบติัท่ีเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษัท และปฏิบติังานในตําแหน่งหน้าท่ีเป็นอย่างดีตลอด

มา โดยนายวันชัย ศารทูลทัต มีคุณสมบติัท่ีจะดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็น

อย่างเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร อีกทั ้ง้ได้นําความรู้ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะ

อนัเป็นประโยชน์ในการกําหนดกลยทุธ์และนโยบายการดําเนินธุรกิจตามแนวทางการพฒันาอย่างยัง่ยืน 

และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ได้ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทมาแล้ว

เป็นเวลา 6 ปีนับตัง้แต่เข้ารับตําแหน่งกรรมการอิสระ หากรวมระยะเวลา 3 ปีท่ีเสนอให้ดํารงตําแหน่ง

ต่อไปอีกวาระ จะได้ระยะเวลาดํารงตําแหน่งรวมทัง้สิน้ 9 ปี ทัง้นี ้ประวติัย่อและข้อมลูท่ีเก่ียวข้องของผู้ ท่ี

ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ ระยะเวลาท่ีเคยดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ ข้อมลูการเข้าร่วมประชมุ

คณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อยในรอบปีท่ีผ่านมา ข้อมลูการถือหุ้นในบริษัท ข้อมลูการดํารงตําแหน่ง

กรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบยีนและบริษัท/กิจการอื่นๆ รวมทัง้ข้อมลูความสมัพนัธ์ของผู้ ได้รับ

เสนอช่ือ รวมทัง้นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏตามประวติัย่อของกรรมการท่ีได้จดัส่งให้กบัผู้

ถือหุ้น พร้อมกบัหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชมุในครัง้นี ้ตามเอกสารแนบ 3 

จาํนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ  

คะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจาํปี 2562 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  

เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 ซึง่กําหนดให้ท่ีประชมุผู้

ถือหุ้นอนมุติัการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ   

ความเหน็คณะกรรมการ  

คณะกรรมการเห็นควรเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาคงค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบีย้ประชุม

กรรมการบริษัทและกรรมการชดุย่อย ประจําปี 2562 ในอตัราเดิมตัง้แต่ท่ีได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุสามญั

ผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 ครัง้ท่ี 24 เมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2560 ดงันี ้

 ประธาน สมาชิก 

หน่วย : บาท/บุคคล ค่าเบีย้
ประชุม 

ค่าตอบแทน 
รายเดือน 

ค่าเบีย้
ประชุม 

ค่าตอบแทน 
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 - 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการกํากบัดแูลบรรษัทภิบาล 22,000 -   18,000 - 
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  หมายเหต ุ  /1  ไม่รวมกรรมการบริหารซึง่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ 

อย่างไรก็ตาม เพ่ือเป็นการส่งเสริมการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทในการสร้างมลูค่าเพ่ิมให้แก่

บริษัทฯ อย่างยั่งยืน คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและ

สรรหา ซึง่ได้พิจารณาอตัราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทตามความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าท่ี

ความรับผิดชอบท่ีเพ่ิมขึน้ของคณะกรรมการแต่ละชดุ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการ

ปฏิบติังานในสภาวะการณ์ปัจจบุนั รวมถงึความต้องการของบริษัทฯ ท่ีกําลงัขยายตวัทางธุรกิจอย่างมาก

เปรียบเทียบข้อมลูอ้างอิงจากอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั  จึงเห็นควรเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณา

ปรับเพ่ิมวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชดุย่อย ประจําปี 2562 เมื่อรวมกบัค่าตอบแทน

พิเศษ (ถ้ามี) จะไม่เกินวงเงิน 12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาท) เพ่ิมขึน้จากปี 2561 จํานวน 

3,000,000 บาท ทัง้นี ้ไม่มีค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงินหรือผลประโยชน์อื่น โดยในส่วนค่าตอบแทนพิเศษ

ให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้ พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมจากผล

ประกอบการของบริษัทฯ เป็นสําคญั โดยบริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ในรอบปี 2561 รวม

เป็นเงินจํานวน 8,982,000 บาท (แปดล้านเก้าแสนแปดหม่ืนสองพนับาท)  

จาํนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ  

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้และกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจาํปี 2562 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล   

เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และตามข้อบงัคบัของ

บริษัทฯ ข้อ 41 กําหนดให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และกําหนดจํานวนเงินค่า

สอบบญัชีของบริษัทฯ ทกุปี 

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ   

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคณุสมบติั ประวติั การปฏิบติัหน้าท่ีของผู้สอบบญัชีแต่ละคน ความ

ต่อเน่ืองและประสิทธิภาพในการตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสมของอัตราค่าสอบบญัชีปี 2562 จึง

เสนอต่อท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2561-62 เมื่อวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2561 เพ่ือพิจารณาให้

ความเห็นชอบการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีสําหรับงบการเงินของบริษัท และเสนอต่อท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น

เพ่ืออนุมัติแต่งตัง้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ โดยมีผู้สอบ

บญัชีคนใดคนหนึง่ดงัต่อไปนี ้ เป็นผู้สอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินบริษัทฯ ประจําปี 2562 

 1.    นางวิไล บรูณกิตติโสภณ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 3920 หรือ 

   2.    นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4439 หรือ 

   3.    นางศศิธร พงศ์อดิศกัด์ิ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 8802   

เน่ืองจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั เสนอราคาค่าบริการสอบบญัชีท่ีสมเหตสุมผลเม่ือ

เปรียบเทียบกบัขอบเขตของงาน 

นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2561-62 เพ่ือ

พิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอต่อท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพ่ืออนมุติักําหนดค่าตอบแทนการสอบ

บญัชีของบริษัทฯ ในปี 2562 จํานวนรวม 1,350,000 บาท  โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

- ค่าตรวจสอบงบการเงินประจําปีของบริษัทฯ เป็นจํานวน 600,000 บาท  

- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ เป็นจํานวน 750,000 บาท  

ทัง้นี ้ค่าสอบบญัชีประจําปีเพ่ิมขึน้จากปี 2561 จํานวน 30,000 บาท  
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บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั และผู้สอบบญัชีทัง้ 3 ท่าน ไม่มีความสมัพนัธ์และส่วนได้เสีย

กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมี

ความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึง

ผู้ สอบบัญชีทัง้ 3 ท่านข้างต้น ไม่มีผู้ สอบบัญชีท่านใดท่ีปฏิบัติหน้าท่ีมาแล้วเกินกว่าระยะเวลาท่ี

หลกัเกณฑ์ตามประกาศท่ีเก่ียวข้องกําหนด 

นอกจากนี ้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด รวมถึงบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกับ บริษัท  

เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั ได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้สอบบญัชีประจําปี 2562 ของบริษัทย่อยของ

บริษัทด้วย  

ความเหน็คณะกรรมการ  

คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นควรเสนอท่ีประชมุสามญัผู้

ถือหุ้นอนมุติัการแต่งตัง้และกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี ดงันี ้

1. ให้แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั ให้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ 

ดงัมีรายนามต่อไปนี ้

1.    นางวิไล บรูณกิตติโสภณ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 3920 หรือ 

2.    นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4439 หรือ 

3.    นางศศิธร พงศ์อดิศกัด์ิ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 8802   

โดยให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งมีอํานาจตรวจสอบ ทํา และลงนามในรายงานการสอบบญัชี โดย

ในการพิจารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการได้พิจารณาถึงความพร้อม ขอบเขตการให้บริการ อตัราค่า

สอบบญัชี ประกอบกบัประสบการณ์ของผู้สอบบญัชี และมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสมัพนัธ์ และ

ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้ บริหาร ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคล

ดงักล่าว กระบวนการสอบบญัชี รวมทัง้ความต่อเน่ืองในการตรวจสอบ 

ทัง้นี ้นางวิไล บูรณกิตติโสภณ ได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ในปี 2558 - 2561 

และเป็นผู้ลงนามในรายงานของผู้สอบบญัชีปี 2559 - 2561 นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ได้รับการ

เสนอช่ือเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ในปี 2559 - 2561 และเคยเป็นผู้ลงนามในรายงานการสอบ

บัญชีปี 2552 และปี 2555 - 2558 ส่วนนางศศิธร พงศ์อดิศักด์ิ ยังไม่เคยได้รับการเสนอช่ือเป็น

ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ  

2. กําหนดค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ รวมทัง้สิน้ไม่เกิน 1,350,000 บาท (หนึง่ล้านสามแสนห้าหม่ืนบาท

ถ้วน) ประกอบด้วย 

ค่าตรวจสอบงบการเงินประจําปีของบริษัทฯ 600,000 บาท 

ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ 750,000 บาท 

รวมทัง้สิน้ 1,350,000 บาท 

ทัง้นี ้บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าสอบบญัชีประจําปี 2559 ถึงปี 2561 ให้แก่ผู้สอบบญัชีจาก

บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั สําหรับการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัท

ฯ และบริษัทย่อย มีรายละเอียดดงันี ้

หน่วย : บาท 

รายการ 2561 2560/1 2559 

ค่าสอบบญัชี (Audit Fee)    

ค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ 1,320,000 1,000,000 1,120,000 
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หน่วย : บาท 

รายการ 2561 2560/1 2559 

ค่าสอบบญัชีของบริษัทย่อย 5,350,000 4,900,000 4,530,000 

รวมค่าสอบบญัช ี 6,670,000 5,900,000 5,650,000 

ค่าบริการอื่น (Non- Audit Fee)    

ค่าบริการให้คําปรึกษา 330,000 520,000 - 

ค่าอบรมมาตรฐานบญัชี 79,612 - - 

/1 สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 30 กันยายน 2560 

จาํนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ  

คะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัตใิห้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม ในวงเงนิจาํนวนไม่เกนิ 3,000 ล้าน
บาท 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

บริษัทฯ มีความประสงค์ท่ีจะออกและเสนอหุ้นกู้ เพ่ิมเติม ในวงเงินจํานวนไม่เกิน 3,000 ล้านบาท โดย

มลูค่ารวมของหุ้นกู้ทัง้หมดไม่เกิน 13,000 ล้านบาท เพ่ือใช้ในการประกอบธุรกิจทัว่ไป และ/หรือ ชําระคืน

เงินกู้  และ/หรือ ใช้ในการลงทนุของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และ/หรือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัทฯ 

และบริษัทย่อย หรือเพ่ือวตัถปุระสงค์อื่นตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 

ความเหน็คณะกรรมการ 

เห็นว่าการออกหุ้นกู้ดงักล่าวมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เน่ืองจากบริษัทฯ มีการขยาย

ธุรกิจอย่างต่อเน่ือง การออกและเสนอขายหุ้นกู้จึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการระดมทุนท่ีมีประโยชน์อย่าง

มากในการลดต้นทนุทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทจงึเห็นควรเสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณา

อนมุติัการออกหุ้นเพ่ิมเติม ในวงเงินจํานวนไม่เกิน 3,000 ล้านบาท โดยมลูค่ารวมของหุ้นกู้ทัง้หมดไม่เกิน 

13,000 ล้านบาท 

รายละเอียดของหุ้นกู้ ท่ีจะออกและเสนอขายมีดงันี ้

ชนิด : หุ้นกู้ทกุประเภทและรูปแบบ ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ หรือ ไม่ระบช่ืุอผู้ ถือ 

มีหรือไม่มี หลกัประกนัหรือผู้ คํา้ประกนั มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

ด้อยสิทธิหรือ ไม่ด้อยสิทธิ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัความเหมาะสมของภาวะ

ตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้ นกู้ ในแต่ละคราว และปัจจัย

อื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

สกลุเงิน : เงินบาท และ/หรือ เงินสกลุต่างประเทศในจํานวนเทียบเท่า 

มลูค่ารวมของหุ้นกู้ ท่ีจะขอ

อนมุติัเพ่ิมในครัง้นี ้

: 3,000 ล้านบาท 

มลูค่ารวมของหุ้นกู้ : มลูค่ารวมหุ้นกู้ทัง้หมดไม่เกิน 13,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงิน

อื่นในจํานวนท่ีเทียบเท่า (ซึง่มาจากมลูค่ารวมของหุ้นกู้ ท่ีขออนมุติั

ในครัง้นีจํ้านวน 3,000 ล้านบาท รวมกับมูลค่าหุ้ นกู้ รวมท่ีได้รับ

อนุมัติจากการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 และ 2560) 

ทัง้นีบ้ริษัทฯ อาจจะดําเนินการออกและเสนอขายหุ้ นกู้ ในคราว

เดียวหรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และสามารถเสนอ
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ขายหุ้นกู้ เพ่ือทดแทนหุ้นกู้ เดิมท่ีมีการไถ่ถอนในรูปแบบต่างๆ กนั 

ไ ด้ ใ น วัน เ ดี ย ว กัน  ( Revolving Basis) ทั ง้ นี หุ้้ น กู้ ท่ี บ ริ ษั ท ฯ 

ออกจําหน่ายแล้วแต่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอนไม่ว่า ณ ขณะใด

ขณะหนึง่จะต้องมีจํานวนไม่เกินวงเงิน 13,000 ล้านบาท 

อตัราดอกเบีย้ : ขึน้อยู่กบัสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแต่ละ

ครัง้ 

อายขุองหุ้นกู้ : ไม่เกิน 7 ปี นับจากวันท่ีออกหุ้ นกู้ ในแต่ละครัง้ ทัง้นีอ้ยู่ภายใต้

ข้อ กําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน  และ /หรือ

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

การไถ่ถอนก่อนกําหนด : ผู้ ถือหุ้นกู้  และ/หรือ บริษัท อาจมีสิทธิ หรือ ไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้

ก่อนครบกําหนดทัง้นีข้ึน้อยู่กับเง่ือนไขของหุ้ นกู้ ท่ีออกในแต่ละ

คราว 

การเสนอขาย : เสนอขายหุ้นกู้ทัง้หมดในคราวเดียวโดยแบ่งหุ้นกู้ออกเป็นหลาย

ชุด หรือ ชุดเดียว หรือ ทยอยออกหุ้นกู้ เป็นหลายคราวก็ได้ โดย

อาจเสนอขายให้แก่ผู้ ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ให้แก่ผู้ ลงทุนใน

วงจํากดั และ/หรือ ผู้ลงทนุประเภทสถาบนั และ/หรือผู้ลงทนุราย

ใหญ่ และ/หรือ ผู้ ลงทุนท่ีมีลักษณะเฉพาะตามความหมายท่ี

กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ท่ีเก่ียวข้องไม่ว่าจะเสนอขายในประเทศและ/หรือใน

ต่างประเทศ ตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดในประกาศคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการ

กํากบัตลาดทนุ และ/หรือ ตามประกาศ กฏกระทรวง กฏระเบยีบ 

และกฎหมายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องท่ีมีผลใช้บงัคบัในขณะท่ีออกและ

เสนอขายหุ้นกู้นัน้ 

รวมถงึมีมติให้นําเสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณาอนมุติัการมอบอํานาจให้คณะกรรมการ

บริษัท และ/หรือ กรรมการบริหาร และ/หรือบคุคลท่ีได้รับมอบหมาย ให้มีอํานาจในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบั 

และ/หรือ ต่อเน่ืองกบัการออกเสนอขายหุ้นกู้  ซึง่รวมถงึ (แต่ไม่จํากดัเพียง) เร่ืองต่าง ๆ ดงัต่อไปนี ้

1. การกําหนดเง่ือนไขและรายละเอียดต่างๆ อนัจําเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการออกและการเสนอขายหุ้น

กู้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จํากัดเฉพาะ) เช่น การกําหนดช่ือหุ้นกู้  ประเภท หลักประกัน (ถ้ามี) สกุลเงิน 

จํานวนเงิน อาย ุมลูค่าท่ีตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อตัราดอกเบีย้ สิทธิในการไถ่ถอน วิธีการ

เสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย วิธีการชําระคืน วิธีจดัสรร และข้อกําหนดสิทธิ เป็นต้น 

ตามท่ีสภาวการณ์จะเอือ้อํานวยและตามระยะเวลาท่ีเห็นสมควร โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ใน

รูปแบบต่าง ๆ กนั ครัง้เดียวหรือแบง่เป็นคราวๆ ก็ได้ 

2. ดําเนินการต่างๆ ท่ีจําเป็นและสมควร เพ่ือการออกหุ้นกู้ดงักล่าว และมีอํานาจแต่งตัง้ผู้แทนผู้ ถือหุ้น

กู้และ/หรือนายทะเบียนหุ้นกู้  และ/หรือผู้จดัจําหน่าย และ/หรือผู้ รับประกนัการจําหน่าย และ/หรือท่ี

ปรึกษาต่าง ๆ และ/หรือบคุคลอื่นใดท่ีเก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้  และ/หรือ หน่วยงาน

จดัอนัดบัเครดิต และ/หรือ ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น ตลอดจนดําเนินการขึน้ทะเบยีนหุ้นกู้กบั

สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยหรือตลาดรองอื่นๆ 

3. การติดต่อ ให้ข้อมลู เจรจา เข้าทํา ลงนาม รับรอง และแก้ไขเอกสารและสญัญาท่ีเก่ียวข้องกบัการ

ออกและเสนอขายหุ้ นกู้  ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จํากัดเพียง) คําขออนุญาต หนังสือชีช้วน แบบแสดง
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รายการข้อมลู รวมถึงเอกสารและหลักฐานต่างๆ ท่ีต้องย่ืนให้แก่สํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดท่ีเก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ดังกล่าว ตลอดจนติดต่อประสานงาน และการย่ืนเอกสารดังกล่าวข้างต้นต่อสํานักงาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือหน่วยงานอื่น หรือบคุคลใดๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

4. การดําเนินการอื่นใด ท่ีจําเป็นและสมควรเพ่ือให้การออกเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ บรรลผุลสําเร็จ

และเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ 

จาํนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมต ิ

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 ข้อ 24 และข้อ 27 ในเร่ืองการเรียก
ประชุมผู้ถอืหุ้นโดยผู้ถอืหุ้นของบริษัทฯ และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

เน่ืองด้วยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับท่ี 74/2557 (“ประกาศท่ี 74/2557”) เร่ือง การ

ประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือรองรับให้มีการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ และคําสัง่หวัหน้าคณะ

รักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 21/2560 เร่ือง การแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายเพ่ืออํานวยความสะดวกในการ

ประกอบธุรกิจ ได้มีการแก้ไขมาตรา 100 ของพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 ซึง่เก่ียวข้อง

กบัการเรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นโดยผู้ ถือหุ้น ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัทไม่จดัการประชมุผู้ ถือหุ้น

ตามท่ีผู้ ถือหุ้นร้องขอ 

ทัง้นี ้เพ่ือรองรับการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และเพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรา 100 ของ

พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 ท่ีมีการแก้ไข บริษัทฯ จึงขอเสนอให้มีการแก้ไขข้อบงัคบั 

ข้อ 22 ข้อ 24 และข้อ 27 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่ดังต่อไปนีแ้ทน และ

มอบหมายให้บคุคลท่ีกรรมการผู้ มีอํานาจของบริษัทฯ มอบหมายมีอํานาจในการดําเนินการจดทะเบยีน

แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบงัคบัของบริษัทฯ รวมทัง้แก้ไข และ/หรือเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมข้อความให้เป็นไป

ตามคําสัง่ของนายทะเบยีนตามความจําเป็น และเหมาะสมโดยท่ีไม่กระทบต่อเนือ้หาสาระของการแก้ไข

เพ่ิมเติมข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

 

ข้อบงัคับฉบบัปัจจุบนั ข้อบงัคับฉบบัแก้ไขเพิ่มเติม 

ข้อ 22.   ในการประชุมคณะกรรมการต้องมี

กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ งของ

จํานวนกรรมการทัง้หมดจึงจะเป็นองค์ประชมุ ใน

กรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชมุหรือไม่

สามารถปฏิบัติหน้า ท่ี ไ ด้  ถ้า มีรองประธาน

กรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน 

ถ้าไม่มีรองประธานหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติ

หน้าท่ีได้ ให้กรรมการซึง่มาประชมุเลือกกรรมการ

คนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

การวินิจฉยัชีข้าดของท่ีประชมุให้ถือเสียงข้างมาก 

กรรมการคนหนึ่ ง มี เสี ยงหนึ่ ง เสี ยงใ น ก า ร

ลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียใน

เร่ืองใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 

ข้อ 22.   ในการประชุมคณะกรรมการต้องมี

กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ

จํานวนกรรมการทัง้หมดจงึจะเป็นองค์ประชมุ ใน

กรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชมุหรือไม่

สามารถปฏิบัติหน้า ท่ี ไ ด้  ถ้า มีรองประธาน

กรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน 

ถ้าไม่มีรองประธานหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติ

หน้าท่ีได้ ให้กรรมการซึง่มาประชมุเลือกกรรมการ

คนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

การวินิจฉยัชีข้าดของท่ีประชมุให้ถือเสียงข้างมาก 

กรรมการคนหนึ่ ง มี เสี ยงหนึ่ ง เสี ยงใน ก า ร

ลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียใน

เร่ืองใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 
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ข้อบงัคับฉบบัปัจจุบนั ข้อบงัคับฉบบัแก้ไขเพิ่มเติม 

ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในท่ีประชุม

ออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 

ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในท่ีประชุม

ออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 

ประธานกรรมการหรือประธานในที่ประชุม

อ า จ กํ า ห น ด ใ ห้ จั ด ก า ร ป ร ะ ชุ ม ผ่ า น ส่ื อ

อิ เ ล็กท รอนิ กส์ก็ ไ ด้  โดย ให้ ปฏิ บัติตาม

ห ลักเกณ ฑ์แ ละ วิ ธีกา รตา มที่กฎหมาย

กําหนด  

ข้อ 24.   ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้

ประธานกรรมการหรือผู้ซึง่เป็นประธานกรรมการ

มอบหมายส่งหนงัสือนดัประชมุไปยงักรรมการไม่

น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชมุ เว้นแต่กรณีจําเป็น

รีบด่วนเพ่ือรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท 

จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกําหนดวัน

ประชมุให้เร็วกว่านัน้ก็ได้ 

ข้อ 24.   ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้

ประธานกรรมการหรือผู้ซึง่เป็นประธานกรรมการ

มอบหมายส่งหนงัสือนดัประชมุไปยงักรรมการไม่

น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชมุ เว้นแต่กรณีจําเป็น

รีบด่วนเพ่ือรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท 

จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกําหนดวัน

ประชุมให้เร็วกว่านัน้ก็ได้ ทั้งน้ี การส่งหนังสือ

เ ชิ ญ ป ร ะ ชุ ม ไ ป ยั ง ก ร ร ม ก า ร จ ะ ส่ ง โ ด ย

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 

ข้อ 27.   คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น

เ ป็นการประ ชุม วิสามัญ เ ม่ือ ใด ก็ ไ ด้ตาม ท่ี

เห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นรวมกนันับจํานวนหุ้นได้

ไม่น้อยกว่าหนึง่ในห้าของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้

ทัง้หมด หรือมีผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึง่มีหุ้น

นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจํานวน

หุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด จะเข้าช่ือกันทําหนงัสือ

ขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการ

ประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้ แต่ต้องระบเุหตผุลใน

การท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือ

ดงักล่าวด้วย ในกรณีเช่นนีค้ณะกรรมการต้องจดั

ให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้ นภายใน 1 เดือน นับแต่

วนัท่ีได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

ข้อ 27.   คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น

เ ป็นการประ ชุม วิสามัญ เ ม่ือ ใด ก็ ไ ด้ตามท่ี

เห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนที่

มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของ

จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด จะเข้าช่ือกันทํา

หนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น

เป็นการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้ แต่ต้องระบุ

เร่ืองและเหตผุลในการท่ีขอให้เรียกประชมุไว้ให้

ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี ้

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้ น

ภายในส่ีสิบห้าวันนบัแต่วนัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้

ถือหุ้น 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มี

การประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตาม

วรรคหน่ึง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าช่ือกันหรือ

ผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จํานวนหุ้นตามที่

บังคับไว้น้ันจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในส่ี

สิบห้าวันนับแต่วันครบกําหนดระยะเวลา

ตามวรรคหน่ึง ในกรณีเช่นน้ี ให้ถือว่าเป็น

การประชุมผู้ ถือหุ้ นที่คณะกรรมการเรียก

ประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย

อันจําเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม

และอํานวยความสะดวกตามสมควร 
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ในกรณีทีป่รากฏว่าการประชุมผู้ถือ

หุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตาม

วรรคสองคร้ังใด จํานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วม

ประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามทีก่ําหนด

ไว้ในข้อบังคับฉบับน้ี ผู้ถือหุ้นตามวรรคสอง

ต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่

เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการประชุมในคร้ังน้ัน

ให้แก่บริษัท 

 

ความเหน็คณะกรรมการ  

 เห็นควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัให้แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 22 ข้อ 24 

และข้อ 27 ตามท่ีนําเสนอ 

จาํนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมต ิ

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

วาระที่ 10 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้ นโปรดเข้าร่วมจัดการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2562 ครัง้ท่ี 26 ในวัน

พฤหัสบดีท่ี 17 มกราคม 2562 เวลา 10:00 น. ณ ห้องวิคเตอร์  2 - 3  วิคเตอร์ คลับ ชัน้ 8 สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  

เลขท่ี 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โดยขอให้ศึกษาข้อมูลเอกสารและหลักฐานท่ี

ผู้ เข้าร่วมประชมุต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชมุ วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผู้

ถือหุ้น ดงัมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5  โดยบริษัทฯ จะดําเนินการประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ตามเอกสาร

แนบ 6  

 ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ

บริษัทฯ เข้าประชุมและออกเสียงแทนตน  ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายนามและ

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4 และส่งหนังสือมอบฉันทะตามเอกสารแนบ 9 พร้อมเอกสารประกอบมายัง             

เลขานกุารบริษัท ณ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) ชัน้ 36  สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  

เลขท่ี 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โดยให้เอกสารส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันพุธท่ี 16 

มกราคม 2562  

เพ่ือความสะดวกหากผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตัง้บคุคลอื่นเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนในการ

ประชุมครัง้นี ้โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ท่ีส่งมาตามเอกสารแนบ 9 หรือสามารถ 

Download หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและ

แต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น) ได้ท่ี www.goldenland.co.th โดยให้เลือกใช้แบบ

ใดแบบหนึง่ตามท่ีระบไุว้เท่านัน้ 
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ทัง้นี ้เพ่ือให้การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2562 ครัง้ท่ี 26 เป็นไปด้วยความสะดวก

รวดเร็วและเรียบร้อย บริษัทฯ จะเปิดให้ท่านผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ตัง้แต่เวลา 08:00 น. ของวนัประชมุ ณ 

ห้องวิคเตอร์  2 – 3  วิคเตอร์ คลับ ชัน้ 8 สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  เลขท่ี 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก 

กรุงเทพมหานคร 10500 

อนึ่ง บริษัทฯ กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจําปี 2562 ครัง้ท่ี 26 ในวันท่ี 14 

ธันวาคม 2561 (Record Date) 

  ขอแสดงความนบัถือ  

  

(นายธนพล ศิริธนชยั) 

 

  ประธานอํานวยการ  

 บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 



 เอกสารแนบ 1 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2561 ครัง้ท่ี 25 

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จาํกัด (มหาชน) 

ประชุมวันพฤหัสบดีท่ี 18 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. 

ณ ห้องวิคเตอร์ 2 – 3  วิคเตอร์ คลับ ชัน้ 8 สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 

เลขท่ี 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม: 
1. นายวนัชยั

  

ศารทลูทตั กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและ

สรรหา 

2. นายปณต สิริวฒันภกัดี รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

และสรรหา 

3. นายชายน้อย เผื่อนโกสมุ กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกํากบัดแูล 

บรรษัทภิบาล / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 

4. นายอดุม พวัสกลุ กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 

5. นายชินวฒัน์ ชินแสงอร่าม กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกํากบัดแูลบรรษัทภบิาล 

6. นายฐาปน สิริวฒันภกัดี กรรมการ 

7. นายโชติพฒัน์ พีชานนท์ กรรมการ 

8. นายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร กรรมการ / กรรมการบริหาร 

9. นายธนพล ศิริธนชยั กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการกํากบัดแูลบรรษัทภิบาล / ประธาน

อํานวยการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม: 
1. นายแสนผิน สขีุ กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

2. นายสมบรูณ์ วศินชชัวาล รองกรรมการผู้จดัการ สายงานบญัชีและการเงิน 

3. นายวิทวสั คตุตะเทพ ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการ สายงานโครงการเชิงพาณิชยกรรม 

4. นายเทพศกัด์ิ นพกรวิเศษ ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการ สายงานบญัชีและการเงิน 

5. นางสาวธีรนนัท์ กรศรีทิพา  ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการ  สายงานพฒันาธุรกิจรีเทล 

6. นางสาวปรัศนีย์ สรุะเสถียร เลขานกุารบริษัท  และผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการ สายงานกลยทุธ์องค์กร และการลงทนุ 

ผู้สอบบัญชทีี่เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ตวัแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั 

2. นางวิไล บรูณกิตติโสภณ ตวัแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั 

3. นายเกรียงไกร    โภคานกุรม ตวัแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั 
ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวประทมุพร สมบรูณ์พลูผล ท่ีปรึกษากฎหมายจาก บริษัท วีระวงค์, ชินวฒัน์ และพาร์ทเนอร์ส จํากดั 
2. นางดวงพร วงษ์นิมมาน ท่ีปรึกษากฎหมายจาก บริษัท วีระวงค์, ชินวฒัน์ และพาร์ทเนอร์ส จํากดั 

 

เร่ิมการประชุมเวลา 10:00 น. 



 เอกสารแนบ 1 
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นายวนัชยั ศารทลูทตั ประธานกรรมการ ทําหน้าท่ีประธานในท่ีประชมุ (“ประธานฯ”)  ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับและ

ขอบคณุท่านผู้ ถือหุ้นท่ีได้เข้าร่วมประชมุ และแถลงว่าการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 ครัง้ท่ี 25 ในวนันี ้เป็นไปตามมติท่ี

ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 5/2560 เมื่อวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2560 เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระท่ีระบไุว้ใน

หนงัสือบอกกล่าวเรียกประชมุ  

โดยบริษัทฯ ได้กําหนดวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น ท่ีมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 ครัง้ท่ี 25 

(Record Date) ในวนัศกุร์ท่ี 15 ธันวาคม 2560  

บริษัทฯ มีทนุชําระแล้วเป็นเงินทัง้สิน้ 11,037,670,000 บาท โดยมีมลูค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 4.75 บาท คิดเป็นจํานวนหุ้น

ทัง้หมดท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุ จํานวน 2,323,720,000 หุ้น จากผู้ ถือหุ้นทัง้หมดจํานวน 6,250 ราย โดยในการประชมุสามญัผู้ ถือ

หุ้นประจําปี 2561 ครัง้ท่ี 25 นี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง จํานวน 111 ราย ถือหุ้นรวมกนัเท่ากบั 5,973,313 หุ้น คิดเป็น

ร้อยละ 0.26 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ และมีผู้ รับมอบฉนัทะแทนผู้ ถือหุ้น จํานวน 82 ราย ถือหุ้นรวมกนั

เท่ากบั 2,008,648,044 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.44 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ รวมมีผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ

ด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉนัทะทัง้สิน้ จํานวน 193 ราย ถือหุ้นรวมกนัทัง้หมด 2,014,621,357 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.70 ของ

จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ซึง่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ จงึครบเป็น

องค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

ก่อนเร่ิมการประชมุ ประธานฯ ได้กล่าวแนะนํา กรรมการบริษัท ซึง่เข้าร่วมประชมุทัง้หมด 9 ท่าน  คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 

100 ของกรรมการทัง้หมด  ผู้บริหาร ผู้สอบบญัชี และท่ีปรึกษากฎหมาย ท่ีเข้าร่วมประชมุ 

ประธานฯ ได้แถลงต่อท่ีประชมุเพ่ิมเติมว่า เพ่ือเป็นการส่งเสริมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี และเป็นการปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นทกุ

รายอย่างเท่าเทียมกนั ก่อนการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เสนอ ระเบียบวาระการ

ประชุมสําหรับการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ท่ี

บริษัทฯ กําหนดผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.goldenland.co.th) ระหว่างวนัท่ี 1 มิถนุายน 2560 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 

ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอระเบยีบวาระการประชมุ หรือเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท 

ในส่วนของการกํากับดูแลกิจการท่ีดี บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินจัดอยู่ในระดับดีเลิศประจําปี 2560 (5 ดาว) จาก

โครงการสํารวจการกํากบัดแูลกิจการบริษัทไทย สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมทัง้ในวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 

2560 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย มีมติให้การรับรองให้บริษัทฯ เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยใน

การต่อต้านทจุริต สืบเน่ืองจากการประกาศเจตนารมณ์ในการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี และการวางนโยบายการต่อต้านทจุริตคอร์รัปชัน่

ให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องปฏิบติัตาม 

จากนัน้ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธนพล ศิริธนชยั กรรมการและประธานอํานวยการชีแ้จงวิธีปฏิบติัในการออกเสียง

ลงคะแนนและการนบัผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชมุครัง้นีใ้ห้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุท่านทราบ ดงันี ้

• ผู้ ถือหุ้นทกุคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจํานวนหุ้นท่ีตนถือ โดยให้นบัหนึง่หุ้นต่อหนึง่เสียง 
• ในการลงคะแนนเสียง การนบัผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นในท่ีประชมุและของผู้

ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะซึง่บนัทกึไว้ล่วงหน้าเม่ือผู้ รับมอบฉนัทะลงทะเบยีนเข้าร่วมประชมุ โดยการนบัผลการลงคะแนนเสียง

แบง่ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
(1) วาระท่ีต้องผ่านมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน จะคํานวณ

ฐานคะแนนเสียงโดยนบัเฉพาะเสยีงของผู้ ถือหุ้นซึง่มีสิทธิออกเสียงท่ีออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านัน้ 

แต่ไม่นบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ีงดออกเสียง 
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(2) วาระท่ีต้องผ่านมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

จะคํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนบัเสยีงของผู้ ถือหุ้นทัง้หมดท่ีมาประชมุ ท่ีออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ

งดออกเสียง 

ถ้ามีผู้ ถือหุ้นใดท่ีไม่เห็นด้วยหรือประสงค์จะงดออกเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นท่ีไม่เห็นด้วย หรือประสงค์จะงดออก

เสียง กาเคร่ืองหมายกากบาท  ลงในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในบตัรลงคะแนน และขอให้ผู้ ถือหุ้น

ยกมือขึน้ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ เก็บบตัรลงคะแนน เพ่ือนําไปตรวจนบัคะแนน สําหรับท่านผู้ ถือหุ้นท่ีเห็น

ด้วยหรือผู้ ถือหุ้นท่ีไม่งดออกเสียงจะถือว่าอนมุติั 

• วาระท่ี 2 จะไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เน่ืองจากเป็นวาระเพ่ือรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 

ในรอบระยะเวลาบญัชีระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2560 ถงึวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 
• วาระท่ี 5 ซึง่เป็นวาระพิจารณาอนมุติัการเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องพ้นจากตําแหน่งตามวาระ 

ประจําปี 2561 ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล เพ่ือความโปร่งใส โดยใช้หลกัเกณฑ์

การออกเสียงลงคะแนนเช่นเดียวกบัท่ีได้กล่าวไปข้างต้น 
• การลงคะแนนในลกัษณะดงัต่อไปนี ้จะถือว่าการลงคะแนนดงักล่าวเป็นโมฆะหรือบตัรเสีย ไม่นบัเป็นคะแนน 

1) บตัรลงคะแนนท่ีมีการทําเคร่ืองหมายเกินกว่า 1 ช่อง  ยกเว้นกรณี Custodian 

2) บตัรลงคะแนนท่ีมีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขดักนั  ยกเว้นกรณี Custodian 

3) บตัรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือช่ือกํากบั 

4) บตัรลงคะแนนท่ีลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงท่ีมีอยู่ 

ก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ท่านประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ี

เก่ียวข้องกบัวาระนัน้ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่ีต้องการซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณา

แจ้งช่ือและนามสกลุให้ท่ีประชมุทราบก่อนซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทกุครัง้ เพ่ือบนัทกึรายงานการประชมุ  

ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมีข้อซกัถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็นในเร่ืองอื่นๆ นอกเหนือจากวาระท่ีกําลงัพิจารณาอยู่  ขอความ

กรุณานําไปสอบถาม หรือแสดงความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชมุ ซึง่เป็นการพิจารณาเร่ืองอื่นๆ และขอความกรุณา

ท่านผู้ ถือหุ้นให้ความเห็น หรือซกัถามอย่างกระชบั และงดเว้นการซกัถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นท่ีซํา้กนั เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้

ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพ่ือให้การประชมุเป็นไปด้วยดีและเพ่ือเป็นการบริหาร

เวลาในการประชมุให้อยู่ในระยะเวลาท่ีเหมาะสม เพ่ือไม่ให้ท่ีประชมุต้องรอผลการลงคะแนนของวาระการประชมุท่ีทําการพิจารณา 

บริษัทฯ จะดําเนินการเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาวาระการประชมุถดัไป และเม่ือท่ีประชมุพิจารณาวาระการประชมุถดัไปเสร็จแล้ว 

บริษัทฯ จะแสดงผลการลงคะแนนของวาระการประชมุก่อนหน้านีใ้ห้ท่ีประชมุทราบ  และเพ่ือความโปรงใสในการนบัคะแนน  บริษัท

ฯ ได้เชิญ นางดวงพร วงษ์นิมมาน ตวัแทนจาก บริษัท วีระวงค์,ชินวฒัน์ และ พาร์ทเนอร์ส จํากดั ท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ เป็น

ผู้สังเกตการณ์การนับคะแนนเสียงในท่ีประชุม เพ่ือทําหน้าท่ีดูแลและตรวจสอบให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตาม

กฎหมายและข้อบงัคบับริษัทฯ ตามหลกัเกณฑ์การกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียนและได้เชิญอาสาสมคัรตวัแทนผู้ ถือ

หุ้นเข้าร่วมเป็นพยานในการนบัคะแนนเสียงในท่ีประชมุ ซึง่ในการนี ้/นางสาวอภุยัพร อศัวรักษ์ ผู้ รับมอบฉนัทะ ได้อาสาเป็นตวัแทน

ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมดําเนินการดงักล่าว 

ต่อจากนัน้ ประธานฯ ได้ดําเนินการประชมุตามระเบยีบวาระ ดงันี ้
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วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2560 ครัง้ที่ 24  ซ่ึงประชุมเม่ือวนัที่ 
26 เมษายน 2560 

ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 ครัง้ท่ี 24 ซึง่ประชมุเมื่อ

วนัท่ี 26 เมษายน 2560 ให้ท่ีประชมุรับทราบ โดยรายละเอียดปรากฏตามสําเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 

ครัง้ท่ี 24 ซึง่ได้จดัส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือบอกกล่าวเรียกประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นีแ้ล้ว 

จากนัน้ ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชมุว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถามหรือมีความเห็นเก่ียวกบัวาระนีห้รือไม่ เมือ่ไม่มผีู้

ถือหุ้นท่านใดซกัถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้

ถือหุ้น ประจําปี 2560 ครัง้ท่ี 24 ซึง่ประชมุเมือ่วนัท่ี 26 เมษายน 2560  

ในการนีป้ระธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่า วาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มา

ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

มต ิ ท่ีประชมุพิจารณาแล้วและมีมติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 ครัง้ท่ี 24 ซึง่ประชมุ

เมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2560  ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

มต ิ
จาํนวนผู้ถือหุ้น  

(ราย) 

จาํนวนเสียง 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 204 ราย 2,021,166,618 เสียง 100.00000 

ไม่เห็นด้วย 0 ราย 0 เสียง 0.00000 

จํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

และออกเสียงลงคะแนน 
2,021,166,618 เสียง  

งดออกเสียง 3 ราย 1,028,640 เสียง 

บตัรเสีย 0 ราย 0 เสียง 

วาระที่ 2  รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวนัที่ 1 มกราคม 
2560 ถงึวนัที่ 30 กันยายน 2560 

ประธานฯ ไ ด้มอบหมายให้  นายธนพล  ศิ ริธนชัย ประธานอํานวยการ ( “ประธานอํานวยการ ” )  และ 

นายสมบรูณ์ วศินชชัวาล รองกรรมการผู้จดัการ สายงานบญัชีและการเงิน (“รองกรรมการผู้จดัการ สายงานบญัชีและการเงนิ”) 

เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอยีดผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 

ประธานอํานวยการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้เร่ิมกําหนดกลยุทธ์ วางนโยบายและ

ดําเนินตามกลยทุธ์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตัง้แต่ปี 2557 ถงึปี 2560 ตามท่ีได้รายงานให้ท่ีประชมุรับทราบในปี  2557 2558 

2559 และปี 2560 ต่อเน่ืองกนัท่ีผ่านมา ประธานอํานวยการได้สรุปรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปี 2560 และแผน

ธุรกิจในปี 2561 พร้อมฉายวิดีทศัน์ประกอบให้ท่ีประชมุรับทราบ ดงันี ้

• บริษัทฯ มีแผนท่ีจะเปิดโครงการท่ีอยู่อาศัยใหม่ 34 โครงการ เพ่ิมขึน้จากปีก่อนหน้า โดยจะมีการขยายตลาดไปสู่

ต่างจังหวัด 2 โครงการ หลังจากท่ีบริษัทฯ ประสบความสําเร็จในการเปิดตัวโครงการนอกเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

โครงการแรกท่ีอําเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุในปีท่ีผ่านมา โดยตัง้เป้าการเติบโตของยอดโอนในปี 2561 นีอ้ยู่ท่ีร้อยละ 34 
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นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยังมีแผนจัดซือ้ท่ีดินราว 13,000 ล้านบาทเพ่ือเตรียมความพร้อมสําหรับการเปิดโครงการใหม่ในปี

ต่อไปควบคู่ไปกบัการพฒันาโครงการ 
• สําหรับธุรกิจโครงการเชิงพาณิชยกรรม นอกจากอาคารเอฟวายไอ เซน็เตอร์ ท่ีอตัรามีผู้ เช่ากว่าร้อยละ 90 แล้วนัน้ บริษัทฯ 

ก็ยงัคงมุ่งพฒันาโครงการสามย่าน มิตรทาวน์ ซึง่ได้เป็นไปตามแผนท่ีกําหนดไว้และคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้

ช่วงต้นปี 2563 ส่วนอาคารท่ีบริษัทฯ ได้รับบริหารให้แก่ของทรัสต์ GVEIT อนัได้แก่ อาคารสาทร สแควร์ และอาคารพาร์ค 

เวนเชอร์ การดําเนินงานเป็นไปด้วยดีต่อเน่ืองกลยทุธ์การเติบโตในปีนี ้บริษัทฯ จะมุ่งเน้นไปท่ี 1) การเติบโตของธุรกิจบ้าน 

โดยจะมีการขยายตัวไปต่างจังหวัด 2) การเตรียมพร้อมของอาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ เพ่ือเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ

กองทรัสต์ GVREIT 3) ความร่วมมือกับกลุ่มเฟรเซอร์ส ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ ถือหุ้นใหญ่ในแง่การพัฒนาความเป็นมืออาชีพสู่

ระดบัสากล 4) ลงทนุในระบบ SAP เพ่ือให้เป็นรากฐานสําคญัรองรับการเติบโตของธุรกิจท่ีจะเกิดขึน้ต่อไปในอนาคต และ 

5) การพฒันาบคุลากรอย่างต่อเน่ือง 

• นอกจากนี ้ เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการกํากบักิจการท่ีดี ทัง้ในหมวดของสิทธิของผู้ ถือหุ้น  การปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่า

เทียมกัน การคํานึงถึงบทบาทของผู้ มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการ บริษัทฯ ได้มีการแต่งตัง้คณะกรรมการกํากบัดูแลบรรษัทภิบาลขึน้เม่ือเดือนธันวาคมปี 2559 ท่ีผ่านมา  

คณะกรรมการกํากับดแูลบรรษัทภิบาล ได้ปฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายโดยคณะกรรมการบริษัทให้ลุล่วงตาม

วตัถปุระสงค์ในระดบัท่ีน่าพอใจ โดยบริษัทฯ ได้รับผลการประเมินจดัอยู่ในระดบัดีเลิศประจําปี 2560 จากโครงการสํารวจ

การกํากับดูแลกิจการบริษัทไทย หลักเกณฑ์ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies  (CGR)  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เมื่อวันท่ี 17 ตุลาคม 2560  และในวันท่ี 10 พฤศจิกายน  2560  

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย มีมติให้การรับรองให้บริษัทฯ เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทย

ในการต่อต้านทจุริต สืบเน่ืองจากการประกาศเจตนารมณ์ มีการดแูลกิจการท่ีดี วางนโยบายการต่อต้านทจุริตคอร์รัปชัน่

ให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องปฏิบติัตาม ซึง่แสดงให้เห็นถงึความมุ่งมัน่ให้ความสําคญัอย่างจริงจงัต่อหลกัธรรมาภิบาลของบริษัทฯ 

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบญัชีและการเงิน รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบญัชี

ระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2560 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 ท่ีผ่านมา ซึง่ได้จดัทํารายละเอียดปรากฏตามรายงานประจําปี 2560 ใน

รูปของแผ่น CD ตามท่ีได้จัดส่งให้กับผู้ ถือหุ้ นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมครัง้นี ้พร้อมฉายวิดีทัศน์ประกอบ โดยมี

รายละเอียดดงันี ้

ภาพรวมผลประกอบการสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันท่ี 1 มกราคม 2560 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2560 

เปรียบเทียบกบัปี 2559 

• ตามท่ีบริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาบญัชีจากเดิมรอบปีบญัชีของบริษัทฯ เร่ิมต้นในวนัท่ี 1 มกราคม 

และสิน้สดุในวนัท่ี 31 ธันวาคมของทกุปี  เป็นเร่ิมต้นในวนัท่ี 1 ตลุาคม และสิน้สดุในวนัท่ี 30 กนัยายนของทกุปี  

โดยเร่ิมรอบปีบญัชีแรกในปี 2560 ดงันัน้ ผลการดําเนินงานในปี 2560 จงึมีเพียง 9 เดือน  
• ในการนี ้เพ่ือประโยชน์ในการเปรียบเทียบภาพรวมผลประกอบการ บริษัทฯ จงึทําการเปรียบเทียบผลการ

ดําเนินงานในรอบ 9 เดือนสําหรับปี 2560 กบั ผลการดําเนินงานในรอบ 9 เดือนสําหรับปี 2559 
• บริษัทฯ มีรายได้รวมสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2560 ถงึวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 จํานวน 

9,352 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากงวดเดียวกนัของปีก่อนเป็นจํานวน 1,459 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้
• เพ่ิมขึน้จากการรับรู้รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์เป็นจํานวน 1,092 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 16 โดย

ประสบความสําเร็จทัง้โครงการใหม่ท่ีเร่ิมเปิดขายและเร่ิมโอนในปี 2560 ทัง้หมด 7 โครงการ และโครงการเดิมท่ียงั

ขาย และโอนได้อย่างต่อเน่ือง  
• เพ่ิมขึน้จากรายได้ค่าเช่าและค่าบริการและธุรกิจโรงแรม เป็นจํานวน 248 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 32 จาก

อตัราการเช่าท่ีสงูขึน้ และการรับรู้รายได้เต็ม 9 เดือนของอาคารเอฟวายไอ เซน็เตอร์ ซึง่เร่ิมเปิดให้บริการเม่ือต้นไตร

มาส 2 ปี 2559 
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• เพ่ิมขึน้ 90 ล้านบาท จากกําไรจากการจําหน่ายเงินลงทนุบางส่วน 

ค่าใช้จ่ายขาย บริหาร ต้นทนุการเงินและภาษี 

• บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายรวมสําหรับงวด 9 เดือน สําหรับปี 2560 จํานวน 7,963 ล้านบาท ซึ่งเพ่ิมขึน้จากงวดเดียวกนั

ของปี 2559 เป็นจํานวน 1,218 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้
• เพ่ิมขึน้จากต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์สําหรับงวด 9 เดือน ปี 2560 เป็นจํานวน 839 ล้านบาท ซึง่เป็นไปตามการ

เพ่ิมขึน้ของรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์  และมีอตัรากําไรขัน้ต้นร้อยละ 31.6 ซึง่ลดลงร้อยละ 1.3 โดยบริษัท

ฯ ได้เพ่ิมงบประมาณในการปรับปรุงระบบสาธารณปูโภคและภมิูทศัน์ในโครงการให้มากขึน้ เพ่ือให้ผู้บริโภคได้ซือ้

สินค้าท่ีคุ้มค่า และผลกัดนัยอดขายให้เติบโตขึน้ 
• เพ่ิมขึน้จากต้นทนุการให้เช่าและบริการและธุรกิจโรงแรมจํานวน 127 ล้านบาท โดยมีอตัรากําไรขัน้ต้น ร้อยละ 32.5  

ซึง่เพ่ิมขึน้ร้อยละ 5.1  เน่ืองจากรายได้ค่าเช่าท่ีสงูขึน้ ในขณะท่ีต้นทนุส่วนใหญ่เป็นต้นทนุคงท่ี  
• ค่าใช้จ่ายในการขายเพ่ิมขึน้จํานวน 75 ล้านบาท อันเป็นผลมาจากการเติบโตของรายได้จากการขายบ้านพร้อม

ท่ีดิน  ส่วนใหญ่เพ่ิมขึน้ในส่วนภาษีธุรกิจเฉพาะ  และค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายเพ่ือสนบัสนนุการขายและโอน 

ทัง้หมดเป็นไปตามสดัส่วนของรายได้ท่ีเพ่ิมขึน้ 
• ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพ่ิมขึน้จํานวน 160 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากค่าใช้จ่ายด้านบุคคลากรท่ีเพ่ิมขึน้ตาม

จํานวนโครงการ และค่าใช้จ่ายในการบริหารและจดัการส่วนกลางตามจํานวนโครงการบ้านจดัสรรท่ีเพ่ิมขึน้  
• ต้นทนุการเงินเพ่ิมขึน้ จํานวน  46 ล้านบาท เป็นผลมาจากบริษัทฯ ได้มีการซือ้ท่ีดินและเปิดโครงการเพ่ิม จึงทําให้

บริษัทฯ ต้องกู้ ยืมเงินเพ่ิมขึน้ และต้นทนุทางการเงินสงูขึน้ตามลําดบั เม่ือเทียบกบัปี 2559 ซึง่ บริษัทฯ ได้มีการเพ่ิม

ทนุ และได้รับค่าเช่ารับล่วงหน้าจากทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ (GVREIT) 

เพ่ือนําไปชําระเงินกู้ ยืมจากธนาคาร 
• ในปี 2560 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จํานวน 236 ล้านบาท จากกําไรก่อนหักภาษีจํานวน 1,323 ล้านบาท 

และคํานวณอตัราภาษีเงินได้ได้อตัราร้อยละ 17.9 ในขณะท่ีปี 2559 บริษัทฯ มีอตัราภาษีเงินได้อตัราร้อยละ 16.1 

เน่ืองจากผลประโยชน์จากขาดทนุทางภาษีของบริษัทฯ ทยอยสิน้สดุลง 
• จากผลการดําเนินงานข้างต้น  ส่งผลให้บริษัทฯ มีผลกําไรสทุธิในส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯสําหรับรอบระยะเวลา

บญัชีระหว่างวันท่ี 1 มกราคม 2560 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2560 จํานวน 1,094 ล้านบาท ซึ่งเพ่ิมขึน้จํานวน 156 

ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.7 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2559 นอกจากนี ้กําไรสทุธิจากผลการดําเนินงาน

ในงวด 9 เดือนสําหรับปี 2560 มีจํานวนสงูกว่า กําไรสทุธิสําหรับปี 2559 ทัง้ปี ทัง้นี ้กําไรสทุธิต่อหุ้นสําหรับงวด 9 

เดือนสําหรับปี 2560 มีจํานวนเท่ากบั 47 สตางค์ต่อหุ้น 

ฐานะการเงินของบริษัท ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 เปรียบเทียบกบัฐานะการเงินของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 

• บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทัง้สิน้ 30,805 ล้านบาท ซึง่เพ่ิมขึน้เป็นจํานวน 1,981 ล้านบาท โดยมีสาเหตุ

ดงันี ้(1) การเพ่ิมขึน้ในส่วนของโครงการอสงัหาริมทรัพย์ท่ีอยู่ระหว่างการพฒันาซึง่เพ่ิมขึน้จํานวน 1,785 ล้านบาท 

(2) การซือ้ท่ีดินเพ่ือเตรียมพฒันาโครงการใหม่ และ (3) การเพ่ิมเงินลงทนุในบริษัท เกษมทรัพย์ภกัดี จํากดั จํานวน 

539 ล้านบาท  
• บริษัทฯ มีหนีส้ินรวมทัง้สิน้ 16,441 ล้านบาท ซึ่งเพ่ิมขึน้เป็นจํานวน 1,431 ล้านบาท โดยมีสาเหตุดังนี ้ (1) การ

ออกจําหน่ายหุ้นกู้  จํานวน 2,000 ล้านบาท (2) เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นเพ่ิมขึน้จํานวน 659 ล้านบาท และ (3) 

ลดลงจากเงินกู้ ยืมสถาบนัการเงินลดลง 758 ล้านบาท   
• ส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ มีจํานวนเงิน 14,364 ล้านบาท ซึง่เพ่ิมขึน้เป็นจํานวน 550 ล้านบาท จากกําไรท่ีเกิดขึน้

รอบระยะเวลาบญัชีระหว่างวันท่ี 1 มกราคม 2560 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2560 นี ้ หักด้วยเงินปันผลจ่ายจํานวน 

534 ล้านบาท 
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ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชมุว่าผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถามหรือมคีวามเห็นเก่ียวกบัวาระนี ้หรือไม่  

นางคนึง มรรคธีรานุวัฒน์ สอบถามต่อท่ีประชมุว่า ระหว่างธุรกิจประเภทโรงแรมและอาคารสํานกังานกบัธุรกิจประเภท

ท่ีอยู่อาศยั บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจใดมากกว่ากนั 

ประธานอาํนวยการ ชีแ้จงต่อท่ีประชมุว่าธุรกิจประเภทท่ีอยู่อาศยัเป็นธุรกิจหลกัของบริษัทฯ ซึง่บริษัทฯ มีรายได้จากการ

ประกอบธุรกิจประเภทท่ีอยู่อาศัยประมาณร้อยละ 85 และมีรายได้จากการประกอบธุรกิจธุรกิจประเภทโรงแรม และอาคาร

สํานกังานประมาณร้อยละ 15  

นายรักชัย ธนาคีรี ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อท่ีประชมุว่า รอบปีบญัชีของปี 2561 จะสิน้สดุ ณ วนัท่ีเท่าใด 

รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน ชีแ้จงต่อท่ีประชมุว่า รอบปีบญัชีของปี 2561 จะสิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2561 

นางสาวสุวรรณี เชียรสิริไกรวุฒ ิผู้ถือหุ้น สอบถามต่อท่ีประชมุว่า เหตใุดกําไรขัน้ต้นในส่วนของธรุกิจให้เช่าและบริการ

ของบริษัทฯ จึงเพ่ิมขึน้อย่างมาก และเหตุใดอัตรากําไรขัน้ต้นจากการประกอบธุรกิจโรงแรมในปี 2560 ของบริษัทฯ จึงต่ํากว่าปี 

2559 

รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน ชีแ้จงต่อท่ีประชมุว่า บริษัทฯ มีกําไรขัน้ต้นในส่วนธุรกิจให้เช่าและ

บริการเพ่ิมขึน้ เน่ืองจากอัตราการให้เช่าของบริษัทฯ ในปี 2560 เพ่ิมมากขึน้ และสาเหตุท่ีบริษัทฯ มีอัตรากําไรขัน้ต้นจากการ

ประกอบธุรกิจโรงแรมในปี 2560 ต่ํากว่าปี 2559 เน่ืองจากโรงแรมโมเดน่า เพ่ิงเร่ิมเปิดให้บริการในช่วงปลายปี 2559 แต่ ปี 2560 

เปิดบริการเต็มปี ในช่วงแรกจึงยงัมีอตัราการเข้าพกัและอตัราค่าห้องท่ีค่อนข้างต่ํา จึงทําให้อตัรากําไรขัน้ต้นจากการประกอบธุรกิจ

โรงแรมในภาพรวมในปี 2560 ของบริษัทฯ ต่ํากว่าปี 2559 

นางสาวสุวรรณี เชียรสิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อท่ีประชุมว่า (1) ธุรกิจโรงแรมในปี 2561 มีทิศทางการเติบโต

อย่างไร (2) อตัราให้บริการห้องพกัมีจํานวนเท่าใด และ (3) บริษัทฯ มีแผนท่ีจะเพ่ิมอตัราค่าเช่าอย่างไร  

รองกรรมการผู้จดัการสายงานบญัชแีละการเงนิ ชีแ้จงต่อท่ีประชมุว่า ในปี 2561 ธรุกิจโรงแรมของบริษัทฯ จะมอีตัรา

กําไรท่ีสงูขึน้ เน่ืองจากโรงแรมโมเดียน่าได้เปิดให้บริการเป็นปีท่ีสอง จงึคาดว่าจะทําให้มีผลประกอบการท่ีเพ่ิมขึน้ ทัง้นี ้สําหรับอตัรา

ให้บริการห้องพกั เน่ืองจากบริษัทฯ อยู่ระหว่างการส่งเสริมด้านการตลาดและแนะนําโรงแรม ราคาห้องพกัจะอยู่ท่ีประมาณ 1,700 

บาท ต่อคืน สําหรับอตัราค่าเช่าอาคารสาํนกังาน บริษัทฯ จะปรับขึน้ทกุๆ 3 ปี โดยมีการปรับอตัราค่าเช่าเพ่ิมขึน้โดยเฉลี่ยประมาณ

ร้อยละ 12 – 20 

นางสาวสุวรรณี เชียรสิริไกรวุฒ ิผู้ถอืหุ้น สอบถามต่อท่ีประชมุว่า ธุรกิจโรงแรมของบริษัทฯ จะต้องเปิดให้บริการเป็น

เวลาก่ีปี จงึจะสร้างกําไรได้ 

รองกรรมการผู้จดัการสายงานบญัชีและการเงนิ ชีแ้จงต่อท่ีประชมุว่า คาดว่าธุรกิจโรงแรมของบริษัทฯ จะต้องเปิด

ให้บริการเป็นเวลาประมาณ 4 ปี จงึจะสามารถสร้างกําไรได้ 

นางสาววันทนา แพรธาํรงกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อท่ีประชมุว่า บริษัทฯ มีแผนการรับมือในสภาวะเศรษฐกิจฟองสบู่

อย่างไร 

ประธานอาํนวยการ ชีแ้จงต่อท่ีประชมุว่า เน่ืองจากบริษัทฯ ประกอบธุรกิจประเภทท่ีอยูอ่าศยัเป็นธุรกิจหลกั โดยธุรกิจ

ประเภทท่ีอยู่อาศยัเป็นธุรกิจท่ีมีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะท่ีอยู่อาศยัระดบักลาง ทัง้นี ้ในการทําธุรกิจข้างต้น บริษัทฯ มี

การประเมินและควบคมุความเสี่ยง โดยบริษัทฯ จะมิได้ดําเนินการก่อสร้างบ้านให้แล้วเสร็จทกุโครงการพร้อมกนัทีเดียวทัง้หมด แต่

บริษัทฯ จะทยอยก่อสร้างโดยศกึษาถงึความต้องการของตลาด จงึทําให้บริษัทฯ สามารถควบคมุความเสี่ยงในเร่ืองสภาวะเศรษฐกิจ

ฟองสบูไ่ด้ 
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นางคนึง มรรคธีรานุวัฒน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อท่ีประชมุว่า ในการก่อสร้างอาคาร บริษัทฯ เป็นผู้ ทําการก่อสร้างเอง 

หรือว่าจ้างบริษัทผู้ รับเหมาก่อสร้างภายนอกเพ่ือทําการก่อสร้าง 

ประธานอํานวยการ ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า ในกรณีท่ีเป็นการก่อสร้างอาคารสงู บริษัทฯ จะว่าจ้างบริษัทผู้ รับเหมาจาก

ภายนอก เน่ืองจากมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน เพ่ือให้การบริหารจดัการความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนในกรณีการ

ก่อสร้างบ้านจัดสรร บริษัทฯ เป็นผู้ ดําเนินการควบคุมการก่อสร้างเอง เพ่ือท่ีบริษัทฯ สามารถบริหารค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพสงูสดุ 

นายปุญญ์ชนะ ฐิตะเมธากุล ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อท่ีประชุมว่า (1) อัตราหนีค้รัวเรือนท่ีลดลงส่งผลกระทบต่อการ

ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือไม่ (2) บริษัทฯ ประสบเหตุการณ์ท่ีลกูค้าถูกปฏิเสธสินเช่ือ ซึง่ทําให้ไม่สามารถโอนกรรมสิทธ์ิให้แก่

ลกูค้าดงักล่าวได้หรือไม่ (3) บริษัทฯ มีการนําเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการประกอบธุรกิจเพ่ือลดต้นทุนการก่อสร้างบ้านท่ีอยู่อาศัย

หรือไม่ 

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชีแ้จงต่อท่ีประชมุว่า ในปี 2560 อตัราหนีค้รัวเรือนในประเทศไทยลดลง เน่ืองจากธนาคารแห่ง

ประเทศไทยมีนโยบายควบคมุการปล่อยสินเช่ือของธนาคารพาณิชย์ เพ่ือลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะฟองสบู่อสงัหาริมทรัพย์ 

อย่างไรก็ดี เม่ือพิจารณาอตัราการขายของบริษัทฯ พบว่าอตัราการขายของบริษัทฯ ยงัอยู่ในเกณฑ์ดี โดยบริษัทฯ ยงัมีรายได้รวมท่ี

เป็นไปตามการคาดการณ์ของบริษัทฯ นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัได้จดัซือ้เทคโนโลยีเพ่ือมาปรับใช้ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพ่ือ

ลดต้นทนุในการผลติ 

สําหรับประเด็นว่าลกูค้าของบริษัทฯ มีการถกูปฏิเสธสินเช่ือหรือไม่ เน่ืองจากบริษัทฯ มุ่งให้บริการลกูค้าท่ีเป็นพนกังานบริษัทท่ีมีฐาน

เงินเดือนชดัเจนและสมํ่าเสมอ จงึทําให้ลกูค้าดงึกล่าวมีความเสี่ยงในการถกูปฏิเสธสินเช่ือค่อนข้างต่ํา 

นางสาวสุวรรณี เชียรสิริไกรวุฒ ิ สอบถามต่อท่ีประชมุว่า เหตใุดลกูค้าจงึเลอืกซือ้สินค้าและบริการของบริษัทฯ 

กรรมการผู้จดัการใหญ่ ชีแ้จงต่อท่ีประชมุว่า ลกูค้าเลือกซือ้สินค้าและบริการของบริษัทฯ เน่ืองจากบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจ

โดยคํานึงถึงปัจจัยสําคัญต่างๆ เช่น ทําเลท่ีตัง้ การออกแบบ สภาพการใช้สอย สิ่งอํานวยความสะดวก การสื่อสารกับผู้บริโภคท่ี

ชดัเจน น่าสนใจ และราคาท่ีสมเหตสุมผล 

ประธานอํานวยการ ชีแ้จงต่อท่ีประชมุเพ่ิมเติมว่า สาเหตท่ีุลกูค้าเลือกซือ้สินค้าและบริการจากบริษัทฯ มิใช่เป็นเพราะ

สินค้าของบริษัทฯ มีราคาถูกท่ีสุด แต่เป็นเพราะสินค้าของบริษัทฯ คุ้มราคาท่ีสุด เช่น บริษัทฯ เป็นผู้ ให้บริการรายแรกท่ีจัดให้มี

คลบัเฮ้าส์ในโครงการทาวน์โฮม อกีทัง้ในโครงการยงัมีสาธารณปูโภคอื่นอีกครบครันซึง่คุ้มค่ากบัราคาท่ีลกูค้าจ่าย 

นายปุญญ์ชนะ ฐิตะเมธากุล ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อท่ีประชมุว่า บริษัทฯ มีแผนท่ีจะนําเทคโนโลยีทางเลือกมาปรับใช้

หรือไม่ 

ประธานอาํนวยการ ชีแ้จงต่อท่ีประชมุว่า โดยทัว่ไปแม้เทคโนโลยีจะก้าวหน้าไปมาก แต่หากผู้ ใช้ส่วนใหญ่ยงัไม่มีความ

พร้อมสําหรับเทคโนโลยีดงักล่าว การนําเทคโนโลยีดงักลา่วมาปรับใช้ ก็มิได้ก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุ ดงันัน้ ในการดําเนินธุรกิจของ

บริษัทฯ จึงเน้นในเร่ืองการจดัให้มีสาธารณปูโภคครบครัน สําหรับเทคโนโลยีอื่นๆ เช่น อินเตอร์เน็ต หรือแอพพลิเคชัน่ต่างๆ บริษัทฯ 

ได้จดัให้มีตามความต้องการของตลาดอย่างเหมาะสม 

นายเทยีนชัย เติมวานิช ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อท่ีประชมุว่า (1) ในปี 2563 บริษัทฯ มีนโยบายในการดําเนินธรุกิจอย่างไร 

ท่ีจะทําให้ บริษัทฯ ถกูจดัลําดบัเป็น 1 ใน 5 ของผู้ประกอบการธรุกิจอสงัหาริมทรัพย์ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุ โดยการเติบโตของบริษัทฯ 

เป็นถือเป็นการเติบโตแบบ Organic Growth หรือ Inorganic Growth และบริษัทฯ มีแผนการร่วมทนุกบับริษัทอื่นหรือไม่ (2) ตามท่ี

บริษัทฯ มุ่งเน้นในเร่ืองการเพ่ิมมลูค่า (Value Added) จงึขอให้บริษัทฯ โปรดยกตวัอย่าง และอธิบายเร่ืองการเพ่ิมมลูค่าดงักล่าวว่า

บริษัทฯ จะมีการเพ่ิมมลูค่าในรูปแบบของการเพ่ิมยอดขาย หรือเป็นการเพ่ิมมลูค่าในรูปแบบอื่นใด 
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ประธานอํ านวยการ  ชี แ้จง ต่อ ท่ีประชุม ว่า  เ น่ืองจากบริ ษัทฯ  มีการ ดํา เ นินธุ ร กิจแบบเ ชิง รุก  จึ ง ทําใ ห้ 

บริษัทฯ มีการเติบโตในปี 2560 อยู่ในอัตราร้อยละ 30-40 โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นการดําเนินธุรกิจประเภทท่ีอยู่อาศัย และอาคาร

สํานกังาน โดยการเติบโตเชิงรุกของบริษัทฯ บนพืน้ฐานของบริษัทฯ ท่ีมีความแข็งแกร่ง ความพร้อมด้านการเงิน ของผู้ ถือหุ้น ความรู้

ความสามารถของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และความเช่ียวชาญของพนกังาน บริษัทจึงมีศกัยภาพในการเติบโตจากทัง้ธุรกิจหลัก

และสามารถเปิดรับโอกาสท่ีจะเติบโตแบบก้าวกระโดด สําหรับกลยทุธ์การเพ่ิมมลูค่า บริษัทฯ มุ่งเน้นในการเพ่ิมปริมาณจองซือ้ท่ีพกั

อาศยัในโครงการต่างๆ ท่ีมากขึน้ และมุ่งเน้นเร่ืองการจดัทําสาธารณูปโภคให้ครบครัน เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

อย่างดีท่ีสดุ รวมทัง้การเพ่ิมคณุค่าให้กบัพนกังาน โดยการส่งเสริม และผลกัดนัการเรียนรู้พฒันาตนเองอย่างต่อเน่ืองของพนกังาน 

นางคนึง มรรคธีรานุวัฒน์ สอบถามต่อท่ีประชมุว่า หากเปรียบเทียบระหว่างบริษัทจดทะเบียนท่ีประกอบธุรกิจพฒันา

อสงัหาริมทรัพย์ เช่น บริษัท ศภุาลยั จํากดั (มหาชน) บริษัท แสนสิริ จํากดั (มหาชน) และ บริษัทฯ บริษัทใดประสบความสําเร็จใน

การประกอบธุรกิจประเภทอสงัหาริมทรัพย์มากท่ีสดุ 

ประธานกรรมการบริหาร ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า สําหรับบริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) และ บริษัท แสนสิริ จํากัด 

(มหาชน) มุ่งเน้นการดําเนินธุรกิจในด้านการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการอยู่อาศยั อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มุ่งเน้นในการทําธุรกิจแบบ

ผสมผสานและกระจายความเสี่ยง โดยมุ่งเน้นการพฒันาธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์แบบครบวงจรเพ่ือการเติบโตอย่างยัง่ยืน โดยการเพ่ิม

มลูค่าและการทําความเข้าใจความต้องการของลกูค้า 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จงึขอให้ท่ีประชมุรับทราบรายงานผลการดําเนินงาน

ของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลาบญัชีระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2560 ถงึวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 ดงักล่าว 

ในการนี ้ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่าวาระนีเ้ป็นเร่ืองท่ีรายงานเพ่ือทราบจงึไม่ต้องมีการลงมติ 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงนิและงบกาํไรขาดทุน สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ระหว่างวนัที่ 1 มกราคม 2560 ถงึวันที่ 30 กันยายน 2560 

ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติังบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทนุ สําหรับรอบระยะเวลาบญัชี

ระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2560 ถงึวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 ซึง่ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 

และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยรายละเอียดปรากฏตามงบแสดงฐานะทาง

การเงินและงบกําไรขาดทนุซึง่ได้จดัส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือบอกกล่าวเรียกประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นีแ้ล้ว 

จากนัน้ ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชมุว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถามหรือมีความเห็นเก่ียวกบัวาระนีห้รือไม่  

เมื่อไม่มผีู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติังบแสดงฐานะทาง

การเงินและงบกําไรขาดทนุ สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2560 ถงึวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 

ในการนี ้ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่าวาระนีจ้ะต้องได้รับอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ

และออกเสียงลงคะแนน 

มต ิ ท่ีประชมุพิจารณาแล้วและมีมติอนมุติังบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทนุ สําหรับรอบระยะเวลา

บญัชีระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2560 ถงึวนัท่ี 30 กนัยายน 2560  ซึง่ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบญัชีรับ

อนญุาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น

ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้
  



 เอกสารแนบ 1 

22 

มต ิ
จาํนวนผู้ถือหุ้น  

(ราย) 

จาํนวนเสียง 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 262 ราย 2,021,412,571 เสียง 100.00000 

ไม่เห็นด้วย 0 ราย 0 เสียง 0.00000 

จํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

และออกเสียงลงคะแนน 
2,021,412,571 เสียง  

งดออกเสียง 3 ราย 1,149,240 เสียง 

บตัรเสีย 0 ราย 0 เสียง 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผลและจัดสรรกาํไร เพื่อเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย จากผลการ
ดาํเนินงานสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวนัที่ 1 มกราคม 2560 ถงึ 30 กนัยายน 2560 

ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นไม่ต่ํากว่าร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิ

หลงัหกัภาษีและทนุสํารองต่างๆ ทัง้หมดของงบการเงินรวม ภายใต้เง่ือนไขของแผนการลงทนุ ความจําเป็นและความเหมาะสมอื่น

ในอนาคต การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และผู้ ถือหุ้นตามความเหมาะสม 

เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลท่ีให้คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจอนมุติัให้จ่ายเงินปันผลได้ และรายงานให้ท่ีประชมุผู้ ถือ

หุ้นทราบในการประชมุผู้ ถือหุ้นคราวต่อไป ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 39  

ทัง้นี ้ประธานฯ ได้มอบหมายให้ รองกรรมการผู้จดัการ สายงานบญัชีและการเงิน เป็นผู้รายงานให้ท่ีประชมุพิจารณาเพ่ือ

อนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี  เพ่ือเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย  จากผลการดําเนินงานสําหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชีระหว่างวนัท่ี  1 มกราคม  2560 ถงึ 30 กนัยายน  2560 

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงนิ ได้แจ้งต่อท่ีประชมุว่า สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีระหว่างวนัท่ี  1 

มกราคม  2560 ถึง 30 กนัยายน  2560 บริษัทฯ มีกําไรสทุธิจํานวน 1,086.48 ล้านบาท และกําไรสทุธิในส่วนผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

จํานวน 1,093.71 ล้านบาท ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) 

(“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจาํกัด”) และตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ  ข้อ 40 บริษัทฯ ต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทนุ

สํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิ ประจําปี หกัด้วยยอดขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทนุสํารองนีจ้ะมีจํานวนไม่น้อย

กว่าร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบยีน บริษัทฯ ได้เสนอขอจดัสรรเป็นทนุสํารองตามกฎหมายไว้จํานวน 60 ล้านบาท 

หลงัจากจดัสรรเป็นทนุสํารองตามกฎหมายแล้ว  บริษัทฯ มีกําไรสทุธิในรอบระยะเวลาบญัชีระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2560 

ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 ท่ียงัไม่ได้จดัสรรจํานวน 1,026.48 ล้านบาท รวมเป็นกําไรสะสมท่ียงัไม่ได้จดัสรรเป็นจํานวน 1,607.04 

ล้านบาท ประกอบกบับริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะจ่ายเงินปันผลได้  และเม่ือพิจารณาตามมาตรา 115 แห่งพ.ร.บ. บริษัท

มหาชนจํากดั และตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 39 คณะกรรมการจงึเห็นสมควรเสนอให้จ่ายเงินปันผลประจําปี 2560 ให้แก่ผู้ ถือหุ้น

ในอตัราหุ้นละ 25 สตางค์ สําหรับหุ้นสามญัจํานวน 2,323,720,000 หุ้น  รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 580,930,000 บาท  

บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีมีช่ือปรากฏอยู่ในสมดุทะเบยีนผู้ ถือหุ้น (Record Date) ในวนัศกุร์ท่ี 15 ธันวาคม 

2560 และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2561 โดยจ่ายจากกําไรท่ีเสียภาษีในอตัราร้อยละ 20 สําหรับผู้ ถือหุ้นท่ีเป็น

บคุคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ในอตัราเงินปันผลคณูสองส่วนแปด 

ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลในอตัราดงักล่าวข้างต้นเป็นอตัราท่ีคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมและเป็นไปตามนโยบาย

การจ่ายเงินปันผล โดยคิดเป็นประมาณร้อยละ 53.1 และร้อยละ 54.2 ของกําไรสทุธิ สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีระหว่างวนัท่ี 1 
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มกราคม 2560 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2560 ตามงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการตามลําดับ โดยการจ่ายเงินปันผล

สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2560 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 ท่ีอตัรา 25 สตางค์ต่อหุ้นเป็นอตัราท่ีสงูกว่า

ระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ 31 ธันวาคม 2559 ซึง่อยู่ท่ีอตัรา 23 สตางค์ต่อหุ้น 

จากนัน้ ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชมุว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถามหรือมีความเห็นเก่ียวกบัวาระนีห้รือไม่  

เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการ

จ่ายเงินปันผลและจดัสรรกําไร เพ่ือเป็นทนุสํารองตามกฎหมาย จากผลการดําเนินงานสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีระหว่างวนัท่ี 1 

มกราคม  2560 ถงึ 30 กนัยายน 2560 

ในการนี ้ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่าวาระนีจ้ะต้องได้รับอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ

และออกเสียงลงคะแนน 

มต ิ ท่ีประชมุพิจารณาแล้วและมีมติอนมุติัการจ่ายเงินปันผลและจดัสรรกําไร  เพ่ือเป็นทนุสํารองตามกฎหมาย  จาก

ผลการดําเนินงานสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีระหว่างวันท่ี  1 มกราคม  2560 ถึง 30 กันยายน  2560 ตามรายละเอียดดงักล่าว

ข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  

มต ิ
จาํนวนผู้ถือหุ้น  

(ราย) 

จาํนวนเสียง 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 264 ราย 2,021,533,173 เสียง 100.00000 

ไม่เห็นด้วย 0 ราย 0 เสียง 0.00000 

จํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

และออกเสียงลงคะแนน 
2,021,533,173 เสียง  

งดออกเสียง 3 ราย 1,028,640 เสียง 

บตัรเสีย 0 ราย 0 เสียง 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตาํแหน่งตามวาระ ประจาํปี 
2561 

ประธานฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด และตามข้อบงัคับของ

บริษัทฯ ข้อ 17 ซึง่กําหนดให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการท่ีมีอยู่ทัง้หมด  ในการประชมุสามญัผู้

ถือหุ้นประจําปีทกุครัง้ โดยให้กรรมการท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสดุเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง โดยกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับ

เลือกตัง้เข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ได้  ซึง่ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีครัง้นี ้ มีกรรมการซึง่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตาม

วาระ จํานวน 3 ท่าน  ได้แก่    

1) นายฐาปน   สิริวฒันภกัดี  กรรมการ   

2) นายชายน้อย   เผื่อนโกสมุ   กรรมการอิสระ   

3) นายอดุม    พวัสกลุ    กรรมการอิสระ    

และเพ่ือให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลและเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้อย่างเป็นอิสระ กรรมการท่ีต้องพ้นจาก

ตําแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน ได้ขอออกจากห้องประชมุก่อนการพิจารณารายละเอียดของวาระนี ้ 
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จากนัน้ ประธานฯ ได้ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือเพ่ือพิจารณา

เลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ซึง่ถือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนได้เสียในวาระนี ้ได้พิจารณาแล้ว

เห็นชอบกบัข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ซึง่ไม่รวมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาท่ีมี

ส่วนได้เสีย เห็นควรเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติัการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องพ้นจากตําแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน 

กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึง่ และดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการชดุย่อยเช่นเดิม ได้แก่ 

1) นายฐาปน   สิริวฒันภกัดี  กรรมการ   

2) นายชายน้อย   เผื่อนโกสมุ   กรรมการอิสระ   

3) นายอดุม    พวัสกลุ    กรรมการอิสระ    

ทัง้นี ้เน่ืองจากคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบคุคลดงักล่าวข้างต้นเป็นผู้ ท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมีคณุสมบติั

ครบถ้วนตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการบริษัทของสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  โดยนายชายน้อย เผื่อนโกสุม และนายอุดม พัวสกุล มีคุณสมบติัท่ีจะดํารงตําแหน่งเป็น

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ

กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  ซึง่ประวติัโดยย่อและข้อมลูท่ีเก่ียวข้องของผู้ ท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ รวมทัง้นิยามกรรมการอิสระของ

บริษัทฯ ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบการประชมุซึง่ได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือบอกกล่าวเรียกประชมุในครัง้นีแ้ล้ว  

จากนัน้ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชมุว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถามหรือมีความเห็นเก่ียวกบัวาระนีห้รือไม่  

เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพ่ิม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาเลือกตัง้กรรมการ

แทนกรรมท่ีต้องพ้นจากตําแหน่งตามวาระ เป็นรายบคุคล เพ่ือความโปร่งใสในการลงคะแนน และเพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการกํากบั

ดแูลกิจการท่ีดี 

ในการนีป้ระธานฯ ได้ชีแ้จงให้ท่ีประชมุทราบว่า วาระนีต้้องได้รับอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ

และออกเสียงลงคะแนน 

มต ิ ท่ีประชมุพิจารณาแล้วและมีมติอนมุัติเลือกตัง้กรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน กลบัเข้าดํารง

ตําแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง และให้ดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการชดุย่อยเช่นเดิม ตามท่ีเสนอ โดยลงมติเลือกตัง้

กรรมการเป็นรายบคุคล ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้
1) นายฐาปน  สิริวัฒนภกัด ี ตาํแหน่ง กรรมการ   

 ท่ีประชมุได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน อนมุติัให้เลือกกลบัเข้าดํารง
ตําแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ซึง่ดํารงตําแหน่งกรรมการ  ต่อไปอีกวาระหนึง่ ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

มต ิ
จาํนวนผู้ถือหุ้น  

(ราย) 

จาํนวนเสียง 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 265 ราย 2,021,598,573 เสียง 99.99458 

ไม่เห็นด้วย 2 ราย 109,600 เสียง 0.00542 
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จํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

และออกเสียงลงคะแนน 
2,021,708,173 เสียง  

งดออกเสียง 3 ราย 1,028,640 เสียง 

บตัรเสีย 0 ราย 0 เสียง 

 
2) นายชายน้อย  เผื่อนโกสุม  ตาํแหน่ง กรรมการอิสระ  

  ท่ีประชมุได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน อนมุติัให้เลือกกลบัเข้า
ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ ต่อไปอีกวาระหนึง่ ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

มต ิ
จาํนวนผู้ถือหุ้น  

(ราย) 

จาํนวนเสียง 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 265 ราย 2,021,708,173 เสียง 100.00000 

ไม่เห็นด้วย 0 ราย 0 เสียง 0.00000 

จํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

และออกเสียงลงคะแนน 
2,021,708,173 เสียง  

งดออกเสียง 3 ราย 1,028,640 เสียง 

บตัรเสีย 0 ราย 0 เสียง 

3) นายอุดม  พวัสกุล ตาํแหน่ง กรรมการอิสระ 

  ท่ีประชมุได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน อนมุติัให้เลือกกลบัเข้า
ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ ต่อไปอีกวาระหนึง่ ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

มต ิ
จาํนวนผู้ถือหุ้น  

(ราย) 

จาํนวนเสียง 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 265 ราย 2,021,708,173 เสียง 100.00000 

ไม่เห็นด้วย 0 ราย 0 เสียง 0.00000 

จํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

และออกเสียงลงคะแนน 
2,021,708,173 เสียง  

งดออกเสียง 3 ราย 1,028,640 เสียง 

บตัรเสีย 0 ราย 0 เสียง 

ท่ีประชมุเชิญกรรมการทัง้ 3 ท่าน ท่ีได้รับอนมุติัให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ เข้าห้องประชมุ 
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วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจาํปี 2561   

ประธานฯ ได้แถลงต่อท่ีประชมุว่า เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากดั ซึง่กําหนดให้ท่ีประชมุผู้

ถือหุ้นอนมุติัการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาได้เสนออตัราการจ่ายค่าตอบแทน

กรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจําปี 2561 ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพ่ือนําเสนอต่อท่ีประชมุ

สามญัผู้ ถือหุ้น และเป็นการส่งเสริมการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทในการสร้างมลูค่าเพ่ิมให้แก่บริษัทฯ ซึง่อตัราการจ่าย

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ได้พิจารณาถงึผลประกอบการของบริษัทฯ ในปีท่ีผ่านมา ประกอบกบัความเหมาะสมกบัขอบเขตหน้าท่ี

และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชดุ และผลการปฏบิติังานในสภาวการณ์ปัจจบุนั ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ

ของกรรมการ ความต้องการของบริษัทฯ ท่ีกําลังขยายตัวทางธุรกิจ รวมทัง้ได้เปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงกับบริษัทอื่นท่ีอยู่ใน

อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนําเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น

พิจารณาอนมุติั โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 ประธาน สมาชิก 

หน่วย : บาท/บุคคล ค่าเบีย้ประชุม 

(รายครัง้) 

ค่าตอบแทน 

(รายเดอืน) 

ค่าเบีย้ประชุม 

(รายครัง้) 

 

ค่าตอบแทน 

(รายเดอืน) 

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 - 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการกํากบัดแูลบรรษัทภิบาล   22,000 -    18,000 - 

หมายเหต ุ  /1 ไม่รวมกรรมการบริหารซ่ึงเป็นผูบ้ริหารของบริษัทฯ 

โดยเสนอค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชดุย่อยของบริษัทฯ ประจําปี 2561 เมื่อรวมกบัค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้า

มี) ในวงเงินไม่เกิน 9 ล้านบาท เท่ากับวงเงินในปี 2560 โดยในส่วนของค่าตอบแทนพิเศษขอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นอนุมัติให้

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้ พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมจากผลประกอบการของบริษัทฯ เป็น

สําคญั รายละเอียดปรากฏตามหนงัสือบอกกล่าวเรียกประชมุท่ีได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นในครัง้นีแ้ล้ว 

ทัง้นี ้ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ รวมเป็นเงินจํานวนทัง้สิน้ 6,440,000 บาท ซึง่อยู่ในวงเงิน 9 

ล้านบาท ตามท่ีได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 

จากนัน้ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชมุว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถามหรือมีความเห็นเก่ียวกบัวาระนีห้รือไม่  

เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนมุัติค่าตอบแทน

กรรมการบริษัท ประจําปี 2561 

ในการนี ้ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่าวาระนีจ้ะต้องได้รับอนมุติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวน

เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 

มต ิ อนมุติัค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจําปี 2561  ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทัง้หมด

ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ ดงันี ้
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วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้และกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจาํปี 2561 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายชายน้อย เผื่อนโกสมุ ประธานกรรมการตรวจสอบ (“ประธานกรรมการตรวจสอบ”) เป็น

ผู้ ดําเนินการประชมุในวาระนี ้

ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แถลงต่อท่ีประชมุว่าเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากดั และ

ตามข้อบงัคับของบริษัทฯ ข้อ 41 ซึ่งกําหนดให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และกําหนดค่าสอบบญัชีของ

บริษัทฯ ทกุปี  คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณา

อนมุติัการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ โดยทาง บริษัท เคพีเอ็มจี 

ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั ได้เสนอผู้สอบบญัชี 3 ท่าน ตามรายช่ือต่อไปนี ้คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจําปี 2561 

และมีอาํนาจตรวจสอบ ทํา และลงนามในรายงานการสอบบญัชี  

1. นางวิไล   บรูณกิตติโสภณ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 3920 หรือ 

2. นางสาวนิตยา   เชษฐโชติรส  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4439 หรือ 

3.  นางสาวนภาพร  สาธิตธรรมพร   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 7494 

ทัง้นี ้ในการพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ คณะกรรมการได้พิจารณาถึงความพร้อม ขอบเขตการให้บริการ 

อตัราค่าสอบบญัชี ประกอบกบัประสบการณ์ของผู้สอบบญัชี และความเป็นอิสระ ไม่มีความสมัพนัธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกบับริษัทฯ 

บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว กระบวนการสอบบญัชี รวมทัง้ความต่อเน่ืองในการ

ตรวจสอบ โดย ผู้สอบบญัชีทัง้ 3 รายดงักล่าว มีคณุสมบติัตามท่ีสํานกังาน ก.ล.ต. กําหนด และอยู่ในสงักดัของบริษัทผู้สอบบญัชีซึง่

มีช่ือเสียงและมีความน่าเช่ือถือเป็นท่ียอมรับในมาตรฐานทัว่ไป  

ทัง้นี ้บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั และผู้สอบบญัชีทัง้ 3 ราย ไม่มีความสมัพนัธ์และส่วนได้เสียกบับริษัทฯ 

บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและ

แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงผู้สอบบญัชีทัง้ 3 รายดังกล่าวข้างต้น ไม่มีผู้สอบบญัชีรายใดท่ี

ปฏบิติัหน้าท่ีมาแล้วเป็นเวลา 5 ปีติดต่อกนั 

นอกจากนัน้ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้เสนอต่อท่ีประชมุให้พิจารณาอนมุติัการกําหนดค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ รวม

ทัง้สิน้ไม่เกิน 1,320,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

• ค่าตรวจสอบงบการเงินประจําปีของบริษัทฯ เป็นจํานวน 570,000 บาท 
• ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ เป็นจํานวน 750,000 บาท  

ทัง้นี ้ สาเหตท่ีุค่าสอบบญัชีประจําปีเพ่ิมขึน้จากปี 2560 จํานวน 70,000 บาท เน่ืองจากมีการปรับรอบระยะเวลาบญัชีปี 

2560 ให้สิน้สดุเดือนกนัยายน 2560 จึงทําให้ปี 2560 มีรอบระยะเวลา 9 เดือน (มกราคม ถึง กนัยายน 2560) ในขณะท่ีปี 2561 มี

มต ิ
จาํนวนผู้ถือหุ้น  

(ราย) 
จาํนวนเสียง 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนเสียงทัง้หมด 
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

 

เห็นด้วย 267 ราย 2,021,753,673 เสียง 99.94915 

ไม่เห็นด้วย 0 ราย 0 เสียง 0.0000 

งดออกเสียง 3 ราย 1,028,640 เสียง 0.05085 

จํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 2,022,782,313 เสียง  

บตัรเสีย 0 ราย 0 เสียง 
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รอบระยะเวลา 12 เดือน (ตุลาคม 2560 ถึง กันยายน 2561 และค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาลเพ่ิมขึน้จากปี 2560 จํานวน 

250,000 บาท เน่ืองจากปี 2561 มีรอบระยะเวลาบญัชี 12 เดือน (โดยมีงบระหว่างกาล 3 ไตรมาส)  ซึ่งมากกว่ารอบระยะของปี 

2560 จํานวน 3 เดือน (ซึง่มีงบการเงินระหว่างกาลเพียง 2 ไตรมาส) ประกอบกบัในปี 2561 มีรายการทางธุรกิจของโครงการเอฟ

วายไอ และโรงแรมโมเดียน่าเพ่ิมขึน้ จึงทําให้มีปริมาณงานมากขึน้ หากรวมค่าสอบบญัชีในปี 2560 ให้เป็นฐาน 12 เดือนเพ่ือ

เปรียบเทียบกบัค่าสอบบญัชีในปี 2561 จํานวน 1,320,000 บาท ส่วนเพ่ิมในปี 2561 จะคิดเป็นเพียงร้อยละ 5.6 

จากนัน้ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชมุว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถามหรือมีความเห็นเก่ียวกบัวาระนีห้รือไม่  

นางคนึง มรรคธีรานุวัฒน์ สอบถามต่อท่ีประชมุว่า เหตใุดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีจงึมีการปรับเพ่ิมขึน้ทกุปี 

ประธานกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงต่อท่ีประชมุว่า ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีในปีนีมี้การปรับขึน้ซึง่สอดคล้องกบัปริมาณ

งานสอบบญัชีท่ีมีจํานวนมากขึน้ เน่ืองจากโรงแรมโมเดียน่า อาคาร เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ และโครงการสามย่านมิตรทาวน์ท่ีอยู่

ระหว่างการพฒันาก่อสร้าง ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้เปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีท่ีนําเสนอกบับริษัทผู้สอบบญัชีรายอื่นแล้ว พบว่า

ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีท่ีนําเสนอเป็นอตัราค่าตอบแทนท่ีใกล้เคียงกับค่าตอบแทนของบริษัทผู้สอบบญัชีรายอื่น และเพ่ือให้เกิด

ความต่อเน่ืองในการปฏิบติังาน บริษัทฯ จงึเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย 

สอบบญัชี จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และอนมุติัการกําหนดค่าสอบบญัชีตามท่ีเสนอ 

นางสาวสุวรรณี เชียรสิริไกรวุฒิ  สอบถามต่อท่ีประชมุว่า ในปี 2559 บริษัทฯ มีการกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี

เป็นจํานวนเท่าใด เหตใุดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีจึงมีการปรับเพ่ิมขึน้ เน่ืองจากในปัจจบุนัมีการใช้เทคโนโลยีมากขึน้อีกทัง้ผู้สอบ

บญัชียงัมิต้องเดินทางไปสอบบญัชีในต่างประเทศ 

ประธานกรรมการบริหาร ชีแ้จงต่อท่ีประชมุว่า ในปี 2559 บริษัทฯ มีการกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีเป็นจํานวน 

1,120,000 บาท โดยสาเหตท่ีุค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีมีการปรับสงูขึน้ เน่ืองจากปริมาณงานและขอบข่ายการสอบบญัชีของบริษัทฯ 

มีมากขึน้ กล่าวคือ บริษัทฯ มีการลงทนุในทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ (GVREIT) นอกจากนี ้

บริษัทฯ ยงัมีโครงการท่ีอยู่ระหว่างการพฒันาและอยู่ระหว่างการเร่ิมบริหารงานอีกหลายโครงการ ทัง้นี ้เพ่ือให้สอดคล้องกบัหลกัการ

กํากับดูแลกิจการท่ีดี บริษัทฯ ได้เปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี และคุณสมบติัผู้สอบบญัชีในอตุสาหกรรมเดียวกัน อีกทัง้

บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั เป็นบริษัทผู้สอบบญัชีซึง่มีช่ือเสียงและมีความน่าเช่ือถือเป็นท่ียอมรับในมาตรฐานทัว่ไป 

และมีค่าสอบบญัชีอยู่ในเกณฑ์ท่ีเหมาะสม สอดคล้องกบัปริมาณงานของบริษัทฯ 

นางคนึง มรรคธีรานุวัฒน์ สอบถามต่อท่ีประชมุว่า บริษัทฯ สามารถเจรจาให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั 

ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ไม่ปรับขึน้ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ในปีถดัไปได้หรือไม่ 

ประธานฯ ชีแ้จงต่อท่ีประชมุว่า คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วพบว่าการกําหนดค่าตอบแทน

ของผู้สอบบญัชี จะต้องสอดคล้องกับปริมาณงานท่ีมากขึน้ ทัง้นี ้บริษัทฯ จะใช้ความพยายามอย่างดีท่ีสดุ ในการเจรจาเก่ียวกบั

ค่าตอบแทนกบัผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ต่อไป 

ประธานกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงต่อท่ีประชมุเพ่ิมเติมว่า การปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์และมาตรฐานการสอบบญัชีในทกุ

ปีของสภาวิชาชีพการบญัชี ส่งผลให้ปริมาณงานของผู้สอบบญัชีมีจํานวนมากขึน้ ทัง้นี ้บริษัทฯ จะพยายามเจรจากบัผู้สอบบญัชีใน

การกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีท่ีเป็นประโยชน์สงูสดุต่อผู้ ถือหุ้น 

เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการ

แต่งตัง้และกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี ประจําปี 2561 

ในการนีป้ระธานได้ชีแ้จงให้ท่ีประชมุทราบว่า วาระนีต้้องได้รับอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 
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มต ิ ท่ีประชมุได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

มต ิ
จาํนวนผู้ถือหุ้น  

(ราย) 

จาํนวนเสียง 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 267 ราย 2,021,700,907 เสียง 99.99639 

ไม่เห็นด้วย 2 ราย 73,000 เสียง 00.00361 

จํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

และออกเสียงลงคะแนน 
2,021,773,907 เสียง  

งดออกเสียง 3 ราย 1,028,640 เสียง 

บตัรเสีย 0 ราย 0 เสียง 

วาระที่ 8  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

วาระนีเ้ป็นการเปิดโอกาสให้กบัผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองอื่นท่ีนอกเหนือจากวาระท่ีกําหนดไว้ในหนงัสือบอกกล่าวเรียกประชุม 

โดยการเสนอเร่ืองอื่นใดนัน้ ให้อยู่ภายใต้หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมายกําหนด  

ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 105 วรรค 2 กําหนดไว้ว่า เม่ือท่ีประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุม

ตามลําดับระเบียบวาระท่ีกําหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมแล้ว ผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นท่ี

จําหน่ายได้ทัง้หมด จะขอให้ท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองอื่นนอกจากท่ีกําหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุอีกก็ได้ 

ดงันัน้ หากมีผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเสนอเร่ืองอื่นๆ นอกเหนือจากการวาระการประชมุท่ีระบไุว้ในหนังสือบอกกล่าว

เรียกประชมุ จะต้องมีเสียงสนบัสนนุไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด หรือไม่น้อยกว่า 774,573,333 หุ้น จาก

จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด 2,323,720,000 หุ้น จงึจะสามารถบรรจเุป็นวาระให้ท่ีประชมุพิจารณาได้ 

ทัง้นี ้ไม่ปรากฏว่ามีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอเร่ืองอื่นท่ีนอกเหนือจากวาระท่ีกําหนดไว้ในหนงัสือบอกกล่าวเรียกประชมุ 

จากนัน้ ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชมุว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถาม หรือมีความเห็นอื่นหรือไม่ โดยมีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับ

มอบฉนัทะมีข้อซกัถามหรือมีความเห็นเพ่ิมเติม ดงัต่อไปนี ้

นายชัยวุฒิ พร้อมพานิชย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อท่ีประชมุว่า ตามท่ี บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้โฮลดิงส์ (ประเทศ

ไทย) จํากดั (“FPHT”) ได้เข้าซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ  FPHT  มีทิศทางในการลงทนุในบริษัทฯ อย่างไร และ FPHT มีการ

ประกอบธุรกิจทบัซ้อนกนักบับริษัทฯ หรือไม่ 

ประธานกรรมการบริหาร ชีแ้จงต่อท่ีประชมุว่า บริษัทฯ มิได้ประกอบธุรกิจทบัซ้อนกนักบั FPHT แต่อย่างใด ทัง้นี ้การ

เข้าลงทุนของ FPHT ทําให้บริษัทฯ มีความเข้มแข็งในด้านการบริหารงานและเงินลงทนุท่ีเพ่ิมมากขึน้ นอกจากนี ้FPHT ยังได้นํา

ความรู้ความสามารถ และรูปแบบการดําเนินธุรกิจระดบันานาชาติ เพ่ือเสริมสร้างการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และก่อให้เกิดการ

พฒันาอย่างยัง่ยืนมากขึน้ 

นายชัยวุฒิ พร้อมพานิชย์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามต่อท่ีประชุมว่า บริษัทฯ มียอดขายท่ีรอการรับรู้รายได้จากการโอน

กรรมสิทธ์ิ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 เป็นจํานวนเท่าใด 
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ประธานกรรมการบริหาร ชีแ้จงต่อท่ีประชมุว่า บริษัทฯ มียอดขายท่ีรอการรับรู้รายได้จากการโอนกรรมสิทธ์ิ ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2560 ประมาณ 4,000 ล้านบาท 

นายรักชัย ธนาคีรี ผู้ ถือหุ้น สอบถามต่อท่ีประชุมว่า ในแต่ละไตรมาสของปี 2561 บริษัทฯ คาดว่าจะมีการเปิดตัว

โครงการใหม่จํานวนก่ีโครงการ 

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชีแ้จงต่อท่ีประชมุว่า ในปี 2561 บริษัทฯ จะมีการเปิดตวัโครงการใหม่ 34 โครงการ ดงันี ้ไตร

มาสท่ี 1 จํานวน 5 โครงการ ไตรมาสท่ี 2 จํานวน 12 โครงการ ไตรมาสท่ี 3 จํานวน [9] โครงการ และไตรมาสท่ี 4 จํานวน 8 โครงการ 

โดยโครงการส่วนใหญ่จะเป็นทาวน์เฮ้าส์ จํานวน 20 โครงการ บ้านแฝดจํานวน 8 โครงการ บ้านเด่ียวจํานวน 4 โครงการ และ

โครงการในต่างจงัหวดัอีก 2 โครงการ 

เม่ือท่ีประชมุไม่มีเร่ืองอื่นใดซกัถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้นท่ีได้สละเวลามาร่วมประชุม และได้

เสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ และกล่าวปิดการประชมุ 

 

ปิดประชุมเวลา 11.35 น. 

 

ลงช่ือ        นายวนัชยั  ศารทูลทตั       ประธานกรรมการ/ 

 (นายวนัชยั  ศารทลูทตั)    ประธานท่ีประชมุ 

 

ลงช่ือ        นายธนพล   ศิริธนชยั        ประธานอํานวยการ 

 (นายธนพล   ศิริธนชยั) 

 

ลงช่ือ    นางสาวปรัศนีย์  สรุะเสถียร      เลขานกุารบริษัท/ 

                                   (นางสาวปรัศนีย์  สรุะเสถียร)      ผู้บนัทกึการประชมุ 
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ประวัติของกรรมการที่ครบกาํหนดตามวาระซ่ึงได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดาํรงตาํแหน่ง 

1. นายวนัชัย ศารทูลทัต 
ช่ือ-นามสกลุ : นายวนัชยั  ศารทลูทตั 

ประเภทกรรมการ : กรรมการอสิระ 

ตําแหน่งปัจจบุนั : • ประธานกรรมการ 

• ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 

อาย ุ : 72 ปี 

สญัชาติ : ไทย 

วนัท่ีได้รับแต่งตัง้ครัง้แรก : 26 ธันวาคม 2555 

คณุวฒิุทางการศกึษา : • ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

• ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประวติัการอบรมหลกัสตูรของสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

: -ไม่ม-ี 

สดัส่วนการถือหุ้นใน GOLD (ร้อยละ) โดยนบัรวมการ

ถือหุ้นของคู่สมรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

: -ไม่ม-ี / 0.00% (0 หุ้น) 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ

ผู้บริหาร  

: -ไม่ม-ี 

จํานวนปีท่ีเป็นกรรมการ : 6 ปี  

จํานวนปีท่ีเป็นกรรมการอิสระ 

รวมระยะเวลาท่ีเป็นกรรมการอยู่+ระยะเวลาท่ีจะดํารง

ตําแหน่งจนครบวาระนี ้

: 

: 

6 ปี 

9 ปี 

 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบยีนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 

-ไม่ม-ี   

ตาํแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 

2558 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ บจก. โรงงานอตุสาหกรรมกระดาษบางปะอิน 

2555 – ปัจจบุนั กรรมการ  บจก. วีเอ็นย ูเอ็กซบิชิัน่ส์ เอเชีย-แปซฟิิก 

2554 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บจก. เอ็น.ซ.ีซ.ี แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ 

2554 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บจก. เอ็น.ซ.ีซ.ี อิมเมจ 

2554 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บจก. เอฟ แอนด์ บ ีอินเตอร์เนชัน่แนล 

2554 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บจก. เอ็น.ซ.ีซ.ี เอ็กซบิชิัน่ ออกาไนเซอร์ 

2551 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บจก. ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก 
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ประสบการณ์ : 

ปลดักระทรวงคมนาคม  

ประธานกรรมการ บมจ. การบนิไทย  

ประธานคณะกรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย 

กรรมการ  การรถไฟแห่งประเทศไทย 

กรรมการ องค์การโทรศพัท์แห่งประเทศไทย 

ตาํแหน่งในกิจการที่แข่งขนัเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทาํให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

-ไม่ม-ี   

จํานวนครัง้ในการเข้าประชมุในรอบปีบญัชีท่ีผ่านมา: 

คณะกรรมการบริษัท   6 ครัง้ / 6 ครัง้ 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 2 ครัง้ / 2 ครัง้  
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ประวัติของกรรมการที่ครบกาํหนดตามวาระซ่ึงได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดาํรงตาํแหน่ง 

2. นายโชติพัฒน์ พีชานนท์  
ช่ือ-นามสกลุ : นายโชติพฒัน์ พีชานนท์ 

ประเภทกรรมการ : กรรมการ 

ตําแหน่งปัจจบุนั : กรรมการ 

อาย ุ : 55 ปี 

สญัชาติ : ไทย 

วนัท่ีได้รับแต่งตัง้ครัง้แรก : 23 เมษายน 2556 

คณุวฒิุทางการศกึษา : • ปริญญาโท บริหารธรุกิจ การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลยั

มิสซรีู สหรัฐอเมริกา 

ประวติัการอบรมหลกัสตูรของสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

: • Director Certification Program (DCP 155/2555) 

สดัส่วนการถือหุ้นใน GOLD (ร้อยละ) โดยนบัรวมการ

ถือหุ้นของคู่สมรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

: -ไม่ม-ี / 0.00% (0 หุ้น) 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ

ผู้บริหาร  

: เป็นสามีของพ่ีสาว 

นายฐาปน  สิริวฒันภกัดี และนายปณต  สิริวฒันภกัดี 

จํานวนปีท่ีเป็นกรรมการ 

รวมระยะเวลาท่ีเป็นกรรมการอยู่+ระยะเวลาท่ีจะดํารง

ตําแหน่งจนครบวาระนี ้

: 

: 

5 ปี 8 เดือน 

8 ปี 8 เดือน 

 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบยีนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 

2551 – ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. อาคเนย์ประกนัภยั 

2551 – ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. อาคเนย์ประกนัชีวิต 

2554 – ปัจจบุนั  รองประธานกรรมการ คนท่ี 2  บมจ. เสริมสขุ จํากดั 

2560 – ปัจจบุนั  กรรมการ บมจ. ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ 

 

ตาํแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 

2550 – ปัจจบุนั ท่ีปรึกษา บจก. ทีซซี ีโฮลดิง้  

2551 – ปัจจบุนั  กรรมการผู้จดัการใหญ่ บจก. เครืออาคเนย์ 

2551 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการบริหาร  บจก. อาคเนย์ แคปปิตอล 

2551 – ปัจจบุนั  กรรมการ บจก. ทีซซี ีเทคโนโลยี  

2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส เซน็เตอร์พอยต์ ลิมิเต็ด 

2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส แอนด์ นีฟ ลมิิเต็ด 

2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. บิก๊ซ ีซเูปอร์เซน็เตอร์ 

2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. บิก๊ซ ีเซอร์วิสเซส 
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ประสบการณ์ : 

2543 – 2550  Head of Investment Banking  Deutsche Bank, Bangkok 

2538 – 2543  Head of Corporate Banking 

Local Corporate Team 

JP Morgan Chase, Bangkok/Hong Kong  

2533 – 2538  Relationship Manager,   

Local Corporate Team 

Bank of America, Bangkok 

2531 – 2533  Relationship Manager  TISCO Securities Co., Ltd. Thailand 

ตาํแหน่งในกิจการที่แข่งขนัเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทาํให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

-ไม่ม-ี   

จํานวนครัง้ในการเข้าประชมุในรอบปีบญัชีท่ีผ่านมา: 

คณะกรรมการบริษัท 5 ครัง้ / 6 ครัง้ 
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ประวัติของกรรมการที่ครบกาํหนดตามวาระซ่ึงได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดาํรงตาํแหน่ง 

3. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร  
ช่ือ-นามสกลุ : นายสิทธิชยั   ชยัเกรียงไกร 

ประเภทกรรมการ : กรรมการผู้ มีอาํนาจลงนาม 

ตําแหน่งปัจจบุนั : • กรรมการ 

• กรรมการบริหาร 

อาย ุ : 64 ปี 

สญัชาติ : ไทย 

วนัท่ีได้รับแต่งตัง้ครัง้แรก : 26 ธันวาคม 2555 

คณุวฒิุทางการศกึษา : • ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบั 1) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

• Mini MBA สาขา Leadership Management 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ประวติัการอบรมหลกัสตูรของสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

: • Directors Certification Program (DCP 26/2546) 

• DCP Refresher Course (2/2549) 
สดัส่วนการถือหุ้นใน GOLD (ร้อยละ) โดยนบัรวมการ

ถือหุ้นของคู่สมรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

: -ไม่ม-ี / 0.00% (0 หุ้น) 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ

ผู้บริหาร  

: -ไม่ม-ี 

จํานวนปีท่ีเป็นกรรมการ 

รวมระยะเวลาท่ีเป็นกรรมการอยู่+ระยะเวลาท่ีจะดํารง

ตําแหน่งจนครบวาระนี ้

: 

: 

6 ปี 

9 ปี  

ประสบการณ์การทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบยีนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 

2559 – ปัจจบุนั กรรมการ / กรรมการบริหาร   บมจ. บิก๊ซ ีซปุเปอร์เซน็เตอร์ 

2550 – ปัจจบุนั กรรมการ / กรรมการบริหาร   บมจ. ยนิูเวนเจอร์ 

2550 – ปัจจบุนั    กรรมการ / กรรมการบริหาร   บมจ. อาหารสยาม 

2544 – ปัจจบุนั กรรมการ / กรรมการบริหาร   บมจ. เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ 

2549 – ปัจจบุนั กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร คนท่ี 2 บมจ. โออิชิ กรุ๊ป 

2554 – ปัจจบุนั กรรมการ / รองประธานคณะกรรมการบริหาร คนท่ี 2 บมจ. เสริมสขุ 
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ตาํแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 

2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. วฒันภกัดี 

2558 – ปัจจบุนั กรรมการ / กรรมการบริหาร บจก. ยนิูเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ 

2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์แอนด์นีฟ ลิมิเต็ด 

2556 – ปัจจบุนั   กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้ลิมเิต็ด 

2553 – ปัจจบุนั   กรรมการรองกรรมการ ผู้อํานวยการใหญ่อาวโุส บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ 

2550 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. อีสเทิร์น ซบีอร์ด อินดสัเตรียลเอสเตท (ระยอง) 

ประสบการณ์ :  

2546 – 2553 ผู้ ช่วยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ 

ตาํแหน่งในกิจการที่แข่งขนัเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทาํให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

-ไม่ม-ี   

จํานวนครัง้ในการเข้าประชมุในรอบปีบญัชีท่ีผ่านมา: 

คณะกรรมการบริษัทฯ   6 ครัง้ /   6 ครัง้ 

คณะกรรมการบริหาร 12 ครัง้ / 12 ครัง้ 
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นิยามกรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระ (Independent Director)  หมายถึง กรรมการท่ีมีคณุสมบติัสอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการ

กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  โดยมีคณุสมบติัและลกัษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระของบริษัทฯ เทียบเท่ากบัข้อกําหนด

ของกลต.และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ดงันี ้

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ

ผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ ทัง้นี ้ให้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบักรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของ

บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ  

ทัง้ในปัจจบุนัและก่อนเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี 

3. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบดิา มารดา  คู่สมรส  พ่ีน้อง  และบตุร  

รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  ผู้มีอํานาจควบคมุ  หรือบคุคลท่ีจะได้รับการเสนอช่ือ

เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอาํนาจควบคมุของบริษัทฯ 

ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้ มีอํานาจควบคมุ

ของผู้ มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของ

บริษัทฯ ทัง้ในปัจจบุนัและก่อนเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี  

5. ไม่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ  บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย บริษัทร่วม  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ ทัง้นี ้

ให้รวมถงึการไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของสํานกังานสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัท

ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ สงักดัอยู่ ทัง้ในปัจจบุนัและก่อนเป็นกรรมการ

อิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี 

6. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ เช่น ท่ีปรึกษากฎหมาย ท่ีปรึกษาทางการเงิน ท่ีมีมลูค่าการให้บริการทางวิชาชีพอื่นเกินกว่า 

2 ล้านบาทต่อปี กบับริษัทฯ  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ ทัง้นีใ้ห้

รวมถึงการไม่เป็นผู้ ถือหุ้ นท่ีมีนัย ผู้ มีอํานาจควบคุม หรือหุ้ นส่วนของผู้ ให้บริการวิชาชีพนัน้ ๆ  ทัง้ในปัจจุบันและก่อนเป็น

กรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ   ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้อง

กบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ  

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ทัง้นีใ้ห้รวมถึงการ

ไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้ นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือน

ประจํา หรือผู้ ท่ีถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่นซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่าง

เดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลกัษณะอื่นใดท่ีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ ได้ 

10. กรรมการอิสระท่ีมีคณุสมบติัตามข้อ 1 - 7  อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตดัสินใจในการดําเนินกิจการของ

บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาํดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ โดย

มีการตดัสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective decision) ได้ 

ในการพิจารณาคณุสมบติักรรมการอิสระสําหรับช่วงระยะเวลาย้อนหลงัให้ถือปฏิบติัหลกัเกณฑ์ข้างต้น เว้นแต่ได้รับผอ่นผนัจาก

สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ
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ท่ี GOLD 2561-62/010 

ทะเบยีนเลขท่ี 0107537002273 

       วนัท่ี 14 ธันวาคม 2561 

เรียน  ท่านผู้ ถือหุ้น 

เร่ือง การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2562 ครัง้ที่ 26 

ตามท่ีบริษัทฯ กําหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2562 ครัง้ท่ี 26 ณ ห้องวิคเตอร์ 2 – 3 วิคเตอร์ คลบั ชัน้ 8 สาทร 

สแควร์  ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขท่ี 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  ในวนัพฤหสับดีท่ี 17 มกราคม 

2562 เวลา 10:00 น. เพ่ือพิจารณาระเบยีบวาระต่างๆ ดงัรายละเอียดปรากฏตามคําบอกกล่าวเรียกประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 

2562 ครัง้ท่ี 26 นัน้ 

บริษัทฯ ขอเชิญท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุในวนัและเวลาดงักล่าว หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้ ท่านสามารถ

มอบฉนัทะให้บคุคลอื่น หรือบคุคลใดบคุคลหนึง่ดงัต่อไปนี ้คือ 

1. นายชายน้อย เผื่อนโกสมุ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ   อาย ุ68 ปี 

อยู่บ้านเลขท่ี 98 สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชัน้ 36 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

2. นายอดุม พวัสกลุ กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ  อาย ุ67 ปี 

อยู่บ้านเลขท่ี 98 สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชัน้ 36 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

กรรมการดงัรายนามข้างต้นไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุม ยกเว้นวาระการประชุมพิจารณากําหนดค่าตอบแทน

กรรมการบริษัท 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้จดัเตรียมหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข ซึง่เป็นแบบท่ีกําหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจน

มายงัท่านด้วยแล้ว ขอได้โปรดกรอกรายละเอียดลงในช่องว่างของผู้ ท่ีท่านประสงค์จะมอบฉันทะ ให้เข้าร่วมประชมุและออกเสียง

ลงคะแนนแทนและลงนามผู้มอบฉนัทะ โดยในการมอบฉนัทะ ท่านอาจแสดงความประสงค์ท่ีจะให้ออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ 

ว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพ่ือให้ผู้ รับมอบฉันทะของท่านออกเสียงลงคะแนนตามความ

ประสงค์ของท่านก็ได้ นอกจากนัน้ ยังมีหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก เป็นแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซ้อน และหนังสือมอบ

ฉันทะ แบบ ค ซึง่เป็นแบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย

เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น ซึง่บริษัทฯ ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.goldenland.co.th เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถดึงข้อมลู

มาใช้ได้ตามความเหมาะสม ในกรณีท่ีท่านมอบฉนัทะให้กรรมการบริษัทบคุคลใดบคุคลหนึง่ดงักล่าวข้างต้นเข้าร่วมประชมุและออก

เสียงลงคะแนนแทน เม่ือดําเนินการแล้วโปรดส่งหนงัสือมอบฉันทะคืนกลบัไปยงับริษัทฯ ล่วงหน้าเพ่ือให้ถึงบริษัทฯ ก่อนวนัประชมุ  

โดยใช้ซองตอบรับท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือนี ้ ทัง้นีเ้พ่ือความเรียบร้อยในการเตรียมการประชมุ 

   ขอแสดงความนบัถือ  

   

(นายธนพล ศิริธนชยั) 

 

   ประธานอํานวยการ  

  บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 
 

ผู้ท่ีมาประชุมด้วยตนเอง โปรดนําหนังสือฉบับน้ี
มาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ีลงทะเบียนในวันประชุม 
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ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถอืหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 

1. นายชายน้อย เผ่ือนโกสุม 

ช่ือ-นามสกลุ : นายชายน้อย เผือ่นโกสมุ 

ประเภทกรรมการ : กรรมการอสิระ 

ตําแหน่งปัจจบุนั : กรรมการอสิระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 

ประธานกรรมการกํากบัดแูลบรรษัทภิบาล 

อาย ุ : 68 ปี 

สญัชาติ : ไทย 

วนัท่ีได้รับแต่งตัง้ครัง้แรก : 27 ธันวาคม 2555 

คณุวฒิุทางการศกึษา : • ปริญญาโท การบริหาร สถาบนับณัฑิตธุรกิจศศินทร์แห่ง

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

• ปริญญาตรี การบญัชีชัน้สงู California College of 

Commerce ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประวติัการอบรม : • หลกัสตูร The Role of Chairman in Leading Strategic Risk 

Oversight 2560 

หลกัสตูรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) : 

• Directors Accreditation Program (DAP 63/2550) 

• Financial Institution Governance Program (FGP 3/2554) 

• The Role of The Chairman Program (RCP) รุ่นท่ี 33/2557 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) โดยนบัรวมการ

ถือหุ้นของคู่สมรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

: -ไม่มี- / 0.00% (0 หุ้น) 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ

ผู้บริหาร  

: -ไม่มี- 

จํานวนปีท่ีเป็นกรรมการ : 6 ปี 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบยีนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 

2560 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ / กรรมการอสิระ 

กรรมการตรวจสอบ /  

กรรมการกําหนดค่าตอบแทน /  

ประธานกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

บมจ. ไทคอน อินดสัเตรียล คอนเน็คชัน่ 
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2559 – ปัจจบุนั กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการทรัพยากรบคุคลและกําหนด

ค่าตอบแทน 

บมจ. ดีมเีตอร์ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั 

2559 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ บมจ. ทิปโก้ แอสฟัลท์ 

2558 – ปัจจบุนั กรรมการ /  

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการสรรหากําหนดค่าตอบแทนและ

กํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

บมจ. พริมามารีน 

ตาํแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 

2560 - ปัจจบุนั กรรมการ /  

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จํากดั 

2553 – ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. เนชัน่แนล เพาเวอร์ ซพัพลาย 

ประสบการณ์ : 

2559 – 2561 กรรมการในคณะกรรมการอํานวยการ  เงินทนุหมนุเวียน กรมบญัชีกลาง 

กระทรวงการคลงั 

2556 – 2557 ประธานคณะกรรมการ บมจ. ไออาร์พีซ ี

2553 – 2559 กรรมการ คณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ 

กระทรวงการคลงั 

2553 – 2555 ประธานคณะกรรมการบริหาร สถาบนัสิ่งแวดล้อมอตุสาหกรรม  

สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

2552 – 2561 กรรมการ สถาบนัปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

2551 – 2553 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการ

ผู้จดัการใหญ่ 

บมจ. ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ 

จํากดั 

2551 – 2553 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ บมจ. ปตท. 

2550 – 2551 กรรมการผู้จดัการใหญ่ บมจ. ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ 

ตาํแหน่งในกิจการที่แข่งขนัเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทาํให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

-ไม่ม-ี   
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ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถอืหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 

2. นายอุดม พัวสกุล 

ช่ือ-นามสกลุ : นายอดุม พวัสกลุ 

ประเภทกรรมการ : กรรมการอสิระ 

ตําแหน่งปัจจบุนั : • กรรมการอิสระ 

• กรรมการตรวจสอบ 

อาย ุ : 67 ปี 

สญัชาติ : ไทย 

วนัท่ีได้รับแต่งตัง้ครัง้แรก : 27 ธันวาคม 2555 

คณุวฒิุทางการศกึษา : • ปริญญาโท- รัฐศาสตร์การเมืองและการปกครอง  

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

ประวติัการอบรมหลกัสตูรของสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

: • Directors Certification Program (DCP 109/2551) 

สดัส่วนการถือหุ้นใน GOLD (ร้อยละ) โดยนบัรวมการ

ถือหุ้นของคู่สมรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

: -ไม่มี- / 0.00% (0 หุ้น) 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ

ผู้บริหาร  

: -ไม่มี- 

จํานวนปีท่ีเป็นกรรมการ : 6 ปี 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบยีนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 

-ไม่ม-ี   

ตาํแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 

-ไม่ม-ี   

ประสบการณ์ : 

1 ตลุาคม 2556 – 1 เมษายน 2558      ประธานกรรมการบริหาร การพฒันาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 

20 ตลุาคม 2555 – 4 กนัยายน 2556 ประธานกรรมการ บมจ. ทีโอที 

20 ตลุาคม 2551 – 30 กนัยายน 2555   อธิบดีกรมโยธาธิการและผงัเมอืง  

13 พฤศจิกายน 2549 – 19 ตลุาคม 2551 ผู้ ว่าราชการจงัหวดัอทุยัธานี  

ตาํแหน่งในกิจการที่แข่งขนัเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทาํให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

-ไม่ม-ี   
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เอกสารและหลกัฐานที่ ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน  
และการออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2562 ครัง้ที่ 26  

ของบริษัท แผ่นดนิทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จาํกัด (มหาชน) 

เพ่ือความสะดวกในการลงทะเบยีน ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะท่ีจะมาประชมุโปรดนําหนงัสือนดัประชมุ ใบลงทะเบยีน และหนงัสือ

มอบฉนัทะมาด้วย 

1. เอกสารที่ผู้ เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 
บุคคลธรรมดา 

ก. กรณีผู้ถอืหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

ให้แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ท่ียงัไม่หมดอาย ุเช่น บตัรประจําตวัประชาชน บตัรประจําตวัข้าราชการ 

ใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนช่ือ-นามสกลุ ให้ย่ืนหลกัฐานประกอบด้วย 
ข. กรณีมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 

(1) หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือนดัประชมุ (แบบใดแบบหนึง่) ซึง่ได้กรอกข้อความ   

ถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ 
(2) สําเนาเอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้ ถือหุ้น ตามข้อ ก และผู้ ถือหุ้นได้ลงช่ือรับรองสําเนาถกูต้อง 
(3) แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบัข้อ ก 

นิติบคุคล 

ค. กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
(1) แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบคุคลเช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดา ข้อ ก  
(2) สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบยีนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้นซึง่รับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิติบคุคล 

(กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ เข้าร่วมประชมุมอีํานาจกระทําการ

แทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นตามกฏหมาย 
ง. กรณีผู้ถอืหุ้นมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 

(1) หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือนดัประชมุ (แบบใดแบบหนึง่) ซึง่ได้กรอกข้อความ

ถกูต้องครบถ้วนและลงลายมอืช่ือของผู้มีอํานาจลงนามนิติบคุคล (กรรมการ) ซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะและ

ผู้ รับมอบฉนัทะ 
(2) สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบยีนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้นซึง่รับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้ มีอํานาจลงนาม

นิติบคุคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้มีอํานาจลงนามนิติบคุคลซึง่ลงนามในหนงัสือ

มอบฉนัทะมอีํานาจกระทําการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นตามกฏหมาย 
(3) สําเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) ซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะและลงช่ือ

รับรองสําเนาถกูต้อง 
(4) แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดา ข้อ ก 
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จ. กรณีผู้ถอืหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับ

ฝากและดูแลหุ้น 
(1) ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบคุคล ข้อ ค หรือ ง 
(2) ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

ต้องส่งหลกัฐานดงัต่อไปนีเ้พ่ิมเติม 
(2.1) หนงัสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ ดําเนินการ

ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
(2.2) หนงัสือยืนยนัว่าผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ 

Custodian 
ทัง้นี ้เอกสารท่ีมิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะต้องจดัทําคําแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วย 

และให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบคุคลนัน้รับรองความถกูต้องของคําแปล 
2. วิธีการมอบฉันทะ 

บริษัทฯ ได้จดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข ของผู้ ถือหุ้นแต่ละราย ตามแบบท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  

ได้กําหนดไว้จํานวน 3 แบบ ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เร่ืองกําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 

2550 ดงันี ้
• แบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทัว่ไปซึง่เป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซ้อน 
• แบบ ข. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีกําหนดรายการต่าง ๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั 
• แบบ ค. เป็นแบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็น

ผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 

หากผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นประสงค์จะใช้

หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค สามารถ Download ได้จาก www.goldenland.co.th  และโปรดนําใบมอบฉันทะมาในวันท่ี

ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วย 

ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉนัทะได้โดยดําเนินการดงันี ้

ก. เลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะข้างต้นแบบใดแบบหนึง่เพยีงแบบเดียวเท่านัน้ ดงันี ้

(1) ผู้ ถือหุ้นทัว่ไปจะเลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึง่   เท่านัน้ 

(2) ผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏช่ือตามสมดุทะเบียนเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ Custodian ในประเทศ

ไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น จะเลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค 

ข. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือ

กรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุช่ือพร้อมรายละเอียดของบคุคลท่ีผู้ ถือหุ้น

ประสงค์จะมอบฉนัทะ หรือกาเคร่ืองหมายหน้าช่ือกรรมการอิสระ ตามท่ีบริษัทระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะโดย

เลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะในการเข้าร่วมประชมุดงักล่าว 

ค. ปิดอากรแสตมป์ จํานวน 20 บาท พร้อมทัง้ขีดฆ่าลงวนัท่ีท่ีทําหนงัสือมอบฉันทะดงักล่าว เพ่ือให้ถกูต้องและมี

ผลผกูพนัตามกฏหมาย  ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้อํานวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ รับมอบฉนัทะท่ีมา

ลงทะเบยีนเข้าร่วมประชมุ 

ง. ส่งหนงัสือมอบฉันทะใส่ซองท่ีบริษัทฯ เตรียมให้คืนมายงับริษัทฯ  ภายในวนัพธุท่ี 16 มกราคม 2562 หรือก่อน

เวลาเร่ิมการประชุมอย่างน้อยคร่ึงชั่วโมงเพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้

ทนัเวลาเร่ิมประชมุ 
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ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแบง่แยกการลงคะแนนเสียงได้ 

และผู้ ถือหุ้นจะต้องมอบฉนัทะเท่ากบัจํานวนหุ้นท่ีตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงส่วนน้อยกว่าจํานวนท่ีตน

ถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ท่ีผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นตามหนงัสือ

มอบฉนัทะแบบ ค 

3. การลงทะเบยีนเข้าร่วมประชุม 
บริษัทฯ จะเร่ิมรับลงทะเบยีนการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น ก่อนเร่ิมการประชมุไม่น้อยกว่า 2 ชัว่โมง หรือตัง้แต่เวลา 08:00 
น. เป็นต้นไป  ณ  ห้องวิคเตอร์ 2 – 3 วิคเตอร์ คลบั  ชัน้ 8 สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขท่ี 98 ถนนสาทรเหนือ แขวง

สีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ตามแผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุท่ีได้แนบมาพร้อมนี ้
4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถอืหุ้น 

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง 
ก. วาระทั่วไป 

(1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทําโดยเปิดเผย โดยให้นบัหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึง่ผู้ ถือหุ้นหรือ

ผู้ รับมอบฉนัทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึง่ คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง 

ไม่สามารถแบง่การออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian) 
(2) ในกรณีมอบฉนัทะ 

(2.1) ผู้ รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผู้มอบฉันทะระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะเท่านัน้

การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะให้ถือ

ว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น 
(2.2) หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบ

ฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีท่ี ท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใด

นอกเหนือจากท่ีระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ รวมถงึกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริง

ประการใด ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามท่ีเห็นสมควร 
ข. วาระเลือกตัง้กรรมการ 

สําหรับวาระการเลือกตัง้กรรมการตามข้อบงัคับบริษัทข้อ 15 กําหนดให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะมีคะแนน

เสียงเท่ากบัหนึง่หุ้นต่อหนึง่เสียง และมีวิธีการดงันีต่้อไปนี ้
(1) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดเลือกตัง้บคุคลเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้แต่

จะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
(2) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจํานวน

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในลําดับถัดลงมามี

คะแนนเสียงเท่ากนัเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออก

เสียงชีข้าด 

วิธีปฏบิตัิในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

ประธานท่ีประชมุชีแ้จงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ท่ีประชมุทราบ โดยมีแนวทางดงันี ้

ก. ประธานท่ีประชุมจะเป็นผู้ เสนอให้ผู้ ถือหุ้ นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการ

สอบถามความเห็นจากท่ีประชมุว่าผู้ ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 
ข. ให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความเห็นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (เว้นแต่เป็น

การออกเสียงของ Custodian ท่ีในหนงัสือมอบฉนัทะกําหนดให้แบง่แยกคะแนนเสียงได้) 
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มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้

ก. กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงเป็นมติของท่ีประชมุ 
ข. กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฏหมาย หรือข้อบงัคับบริษัทกําหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของท่ีประชุมจะ

เป็นไปตามท่ีกฏหมายหรือขอับงัคบันัน้กําหนด โดยประธานในท่ีประชมุจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นในท่ีประชมุ

รับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดงักลา่ว 
(1) หากคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี ้

ขาด 
(2) ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียง

ในเร่ืองนัน้ และประธานท่ีประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ รับมอบฉันทะนัน้ออกนอกท่ี

ประชมุชัว่คราวก็ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพ่ือเลือกตัง้กรรมการ 

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 

ประธานท่ีประชมุจะชีแ้จงวิธีการนบัคะแนนเสียงให้ท่ีประชมุทราบก่อนเร่ิมวาระการประชมุ โดยบริษัทฯ จะนบั

คะแนนเสียงแต่ละวาระ จากการลงคะแนนท่ีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงและ

จะแจ้งผลการนบัคะแนนให้ท่ีประชมุทราบทกุวาระก่อนเสร็จสิน้การประชมุ 
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ข้อบังคับของบริษัท (เฉพาะท่ีเก่ียวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และวิธีการลงคะแนนเสียง)  

หมวดที่ 4 

การประชุมผู้ถอืหุ้น 

ข้อ 26 คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจําปีภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุรอบระยะ

บญัชีของบริษัท 

การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่น นอกจากวรรคหนึง่ให้เรียกว่าการประชมุวิสามญั 

ข้อ 27 คณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้ตามท่ีเห็นสมควร  หรือผู้ ถือหุ้นรวมกนันบัจํานวน

หุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึง่ในห้าของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด  หรือมีผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน  ซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่

น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด  จะเข้าช่ือกนัทําหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น

เป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้  แต่ต้องระบเุหตผุลในการท่ีขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวด้วย  ใน

กรณีเช่นนีค้ณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นบัแต่วนัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 

ข้อ 28 ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น  ให้คณะกรรมการจดัทําเป็นหนงัสือนดัประชมุระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการประชมุ  

และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชมุพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร  โดยระบใุห้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ  เพ่ือ

อนมุติัหรือเพ่ือพิจารณาแล้วแต่กรณี  รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว  และจดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นและนาย

ทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนการประชมุ  ทัง้นีใ้ห้โฆษณาคําบอกกล่าวนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์ติดต่อกนัไม่น้อย

กว่า 3 วนั และก่อนวนัประชมุไม่น้อยกว่า 3 วนัด้วย 

สถานท่ีท่ีจะใช้เป็นท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นให้คณะกรรมการเป็นผู้ กําหนด  และจะกําหนดเป็นอย่างอื่น  นอกเหนือไปจากท้องท่ี

อนัเป็นท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ของบริษัทหรือจงัหวดัใกล้เคียงก็ได้ 

ข้อ 29 ในการประชมุผู้ ถือหุ้น  ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี)  มาประชมุไม่น้อยกว่า 25 คน  หรือไม่น้อย

กว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด  และต้องมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหุ้นท่ีชําระได้แล้ว

ทัง้หมด  จงึจะครบเป็นองค์ประชมุ 

ข้อ 30 ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด  เม่ือล่วงเวลานดัไปแล้วถึง 1 ชัว่โมง  จํานวนผู้ ถือหุ้นยงัไม่ครบองค์ประชมุ  

ถ้าเป็นการประชมุวิสามญัท่ีผู้ ถือหุ้นขอให้เรียกก็ให้ยกเลิกการประชมุนัน้เสีย  แต่ถ้าเป็นการประชมุสามญัหรือวิสามญัท่ี

คณะกรรมการเรียกเอง  ให้นดัประชมุใหม่  และให้ส่งหนงัสือนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนการประชมุ  ใน

การประชมุครัง้หลงัไม่บงัคบัว่าต้องครบองค์ประชมุ 

ข้อ 31 ประธานกรรมการเป็นประธานของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น  ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชมุ  หรือไม่สามารถปฏิบติั

หน้าท่ีได้  ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน  ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่

สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้  ให้ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุเลอืกผู้ ถือหุ้นคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

ข้อ 32 ให้ประธานในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นดําเนินการประชมุให้เป็นตามลําดบัระเบยีบวาะท่ีกําหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุ  เว้นแต่ท่ี

ประชมุจะมีมติให้เปลี่ยนลําดบัระเบยีบวาระ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

เม่ือท่ีประชมุพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่ง  ผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่าย

ได้ทัง้หมด  จะขอให้ท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองอื่นนอกจากท่ีกําหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุอีกก็ได้ 
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ในกรณีท่ีท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองตามลําดบัระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่ง  หรือพิจารณาเร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จ

ตามวรรคสองแล้วแต่กรณีและจําเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา  ให้ท่ีประชมุกําหนดสถานท่ี วนั และเวลาท่ีจะประชมุครัง้

ต่อไป  และให้คณะกรรมการส่งหนงัสือนดัประชมุ ระบสุถานท่ี วนั เวลา และระเบยีบวาระการประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อย

กว่า 7 วนัก่อนวนัประชมุ  ทัง้นีใ้ห้โฆษณาคําบอกกล่าวในหนงัสือพิมพ์ติดต่อกนัไม่น้อยกว่า 3 วนั  และก่อนวนัประชมุไม่

น้อยกว่า 3 วนัด้วย 

ข้อ 33 ในการประชมุผู้ ถือหุ้น  ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉนัทะให้บคุคลซึง่บรรลนิุติภาวะแล้วเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็

ได้  การมอบฉันทะต้องทําเป็นหนังสือลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะตามแบบท่ีนายทะเบียนกําหนดและมอบแก่ประธาน

กรรมการหรือผู้ ท่ีประธานกรรมการกําหนดไว้  ณ  สถานท่ีประชุมก่อนผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม  ในการออกเสียง

ลงคะแนนให้ถือว่าผู้ รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจํานวนคะแนนเสียงท่ีผู้ ถือหุ้นมอบฉันทะมีรวมกัน  เว้นแต่ผู้ รับ

มอบฉนัทะจะแถลงต่อท่ีประชมุก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้ซึง่มอบฉันทะเพียงบางคนโดยระบช่ืุอผู้มอบฉันทะ

และจํานวนหุ้นท่ีผู้มอบฉนัทะถืออยู่ด้วย 

ข้อ 34 เว้นแต่กฎหมายจะกําหนดไว้เป็นประการอื่น  มติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่

มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็น

เสียงชีข้าด 
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แบบขอรับรายงานประจาํปี 2561 ในแบบรูปเล่ม 

เรียน ท่านผู้ ถือหุ้น  

 ท่านผู้ ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ขอรับรายงานประจําปี 2561 ในรูปแบบเล่ม สามารถกรอกรายละเอียด ช่ือ และท่ีอยู่

ด้านล่างนี ้และส่งกลบัมายงับริษัทฯ ได้ท่ี โทรสารหมายเลข  02 – 764 – 6222 ต่อ 2 หรือ E-mail address: ir@goldenland.co.th   

โทรศพัท์หมายเลข 02 – 764 – 6200   เพ่ือทางบริษัทฯ จะได้จดัส่งเอกสารให้ท่านต่อไป 

ชื่อ และที่อยู่ของผู้ถือหุ้น 
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แผนท่ีของสถานท่ีจัดประชุม 

ห้องประชมุวิคเตอร์ 2 – 3  วิคเตอร์ คลบั 
ชัน้ 8  อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  
เลขท่ี 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสลีม   
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทร : 02 764 6200 ตอ่ 288 

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  

 วนัที ่  เดือน  พ.ศ.  

(1) ข้าพเจ้า  สญัชาต ิ
 

 อยูบ้่านเลขที ่  ถนน  ตําบล/แขวง  

 อําเภอ/เขต  จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์  

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นสามญัจํานวนทัง้สิน้ 
 รวม  หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั  เสียง ดงันี ้
 หุ้นสามญั  หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั   เสียง  
 หุ้นบริุมสิทธิ  หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั   เสียง  

(3) ขอมอบฉันทะให้ 
 ☐ 1.  อาย ุ  อยูบ้่านเลขที ่  
   ถนน   ตําบล/แขวง  อําเภอ/เขต  

   จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์      
 ☐ 2.  อาย ุ  อยูบ้่านเลขที ่  

 
  ถนน   ตําบล/แขวง  อําเภอ/เขต  

   จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์      
 ☐ 3. นายชายน้อย เผ่ือนโกสมุ อาย ุ 68 อยูบ้่านเลขที ่ 98  

 
  ถนน  สาทรเหนือ ตําบล/แขวง สีลม อําเภอ/เขต บางรัก 

   จงัหวดั กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย์ 10500     
 ☐ 4. นายอดุม พวัสกลุ อาย ุ 67 อยูบ้่านเลขที ่ 98  

 
  ถนน  สาทรเหนือ ตําบล/แขวง สีลม บางรัก บางรัก 

   จงัหวดั กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย์ 10500     

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้ แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น 
ประจําปี 2562 ครัง้ท่ี 26 ในวันพฤหัสบดีท่ี 17 มกราคม 2562 เวลา 10:00 น. ณ ห้องวิคเตอร์  2 – 3  วิคเตอร์ คลับ ชัน้ 8 สาทร 
สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขท่ี 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือท่ีพึงจะเลื่อนไปในวนัเวลา
และสถานท่ีอื่นด้วย 

กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุนัน้  ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

ลงช่ือ  ผู้มอบฉนัทะ 

 (                                                        )  

ลงช่ือ  ผู้ รับมอบฉนัทะ 

 (                                                        )  

ลงช่ือ  ผู้ รับมอบฉนัทะ 

 (                                                        )  

ลงช่ือ  ผู้ รับมอบฉนัทะ 

 (                                                        )  

หมายเหต ุผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
   ไม่สามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้  
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข 

 
เขียนที่  

 วนัที ่  เดือน  พ.ศ.  

(1) ข้าพเจ้า  สญัชาต ิ
 

 อยูบ้่านเลขที ่  ถนน  ตําบล/แขวง  

 อําเภอ/เขต  จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์  

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นสามญัจํานวนทัง้สิน้ 
 รวม  หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั  เสียง ดงันี ้
 หุ้นสามญั  หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั   เสียง  
 หุ้นบริุมสิทธิ  หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั   เสียง  

(3) ขอมอบฉันทะให้ 
 ☐ 1.  อาย ุ  อยูบ้่านเลขที ่  
   ถนน   ตําบล/แขวง  อําเภอ/เขต  

   จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์      
 ☐ 2.  อาย ุ  อยูบ้่านเลขที ่  

 
  ถนน   ตําบล/แขวง  อําเภอ/เขต  

   จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์      
 ☐ 3. นายชายน้อย เผ่ือนโกสมุ อาย ุ 68 อยูบ้่านเลขที ่ 98  

 
  ถนน  สาทรเหนือ ตําบล/แขวง สีลม อําเภอ/เขต บางรัก 

   จงัหวดั กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย์ 10500     
 ☐ 4. นายอดุม พวัสกลุ อาย ุ 67 อยูบ้่านเลขที ่ 98  

 
  ถนน  สาทรเหนือ ตําบล/แขวง สีลม บางรัก บางรัก 

   จงัหวดั กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย์ 10500     

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้ แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น 
ประจําปี 2562 ครัง้ท่ี 26 ในวันพฤหัสบดีท่ี 17 มกราคม 2562 เวลา 10:00 น. ณ ห้องวิคเตอร์  2 – 3  วิคเตอร์ คลับ ชัน้ 8 สาทร 
สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขท่ี 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือท่ีพึงจะเลื่อนไปในวนัเวลา
และสถานท่ีอื่นด้วย   

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2561 ครัง้ที่ 25 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 18 

มกราคม 2561 

☐ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

☐ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  ☐  เห็นด้วย  ☐  ไม่เห็นด้วย  ☐  งดออกเสียง 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2561  

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงนิและงบกาํไรขาดทนุ สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 30 กนัยายน 2561  

☐ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

☐ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  ☐  เห็นด้วย  ☐  ไม่เห็นด้วย  ☐  งดออกเสียง 
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกําไร เพื่อเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย จากผลการ

ดาํเนินงานสาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2561  

☐ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

☐ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  ☐  เห็นด้วย  ☐  ไม่เห็นด้วย  ☐  งดออกเสียง 

วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัติการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตาํแหน่งตามวาระ ประจาํปี 2562 

☐ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

☐ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

☐  การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชุด 

☐  เห็นด้วย   ☐  ไม่เห็นด้วย   ☐  งดออกเสียง 

☐  การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

1. ชื่อกรรมการ: นายวนัชยั ศารทลูทตั 

☐  เห็นด้วย   ☐  ไม่เห็นด้วย   ☐  งดออกเสียง 

2. ชื่อกรรมการ: นายโชติพฒัน์ พีชานนท์ 

☐  เห็นด้วย   ☐  ไม่เห็นด้วย   ☐  งดออกเสียง 

3. ชื่อกรรมการ: นายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร 

☐  เห็นด้วย   ☐  ไม่เห็นด้วย   ☐  งดออกเสียง 

วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ประจาํปี 2562 

☐ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

☐ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  ☐  เห็นด้วย  ☐  ไม่เห็นด้วย  ☐  งดออกเสียง 

วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัติการแต่งตัง้และกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี ประจาํปี 2562 

☐ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

☐ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  ☐  เห็นด้วย  ☐  ไม่เห็นด้วย  ☐  งดออกเสียง 

วาระที่ 8 พจิารณาอนุมัติให้บริษทัออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพิ่มเติม ในวงเงนิจาํนวนไม่เกิน 3,000 ล้านบาท 

☐ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

☐ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   ☐  เห็นด้วย  ☐  ไม่เห็นด้วย  ☐  งดออกเสียง 
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วาระที่ 9 พจิารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบงัคับของบริษทัฯ ข้อ 22 ข้อ 24 และข้อ 27 ในเร่ืองการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น

โดยผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

☐ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

☐ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  ☐  เห็นด้วย  ☐  ไม่เห็นด้วย  ☐  งดออกเสียง 

วาระที่ 10 พจิารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี)  

☐ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

☐ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  ☐  เห็นด้วย  ☐  ไม่เห็นด้วย  ☐  งดออกเสียง     

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไว้ในหนงัสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูต้องและไมใ่ชเ่ป็น
การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณาลงมติใน
เร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา
และลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 
กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุ   เว้นแตก่รณีที่ผู้ รับมอบฉันทะไมอ่อกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนวา่
ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

 

ลงช่ือ  ผู้มอบฉนัทะ 

 (                                                        )  

ลงช่ือ  ผู้ รับมอบฉนัทะ 

 (                                                        )  

ลงช่ือ  ผู้ รับมอบฉนัทะ 

 (                                                        )  

ลงช่ือ  ผู้ รับมอบฉนัทะ 

 (                                                        )  

หมายเหตุ 

1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

2. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระท่ีระบไุว้ข้างต้น  ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจําต่อ 

แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข ตามแนบ   
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ใบประจาํต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะ แบบ ข 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) ในการประชมุสามญัผู้ ถือ
หุ้นประจําปี 2562 ครัง้ท่ี 26 ในวนัพฤหสับดีท่ี 17 มกราคม 2562 เวลา 10:00 น. ณ ห้องวิคเตอร์  2 – 3  วิคเตอร์ คลบั ชัน้ 8 สาทร 
สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  เลขท่ี 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือท่ีพงึจะเลื่อนไปในวนั เวลา 
และสถานท่ีอื่นด้วย 

วาระท่ี  เร่ือง  

☐ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

☐ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  ☐  เห็นด้วย  ☐  ไม่เห็นด้วย  ☐  งดออกเสียง 

 
วาระท่ี  เร่ือง  

☐ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ี เห็นสมควร 

☐      (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  ☐  เห็นด้วย  ☐  ไม่เห็นด้วย  ☐  งดออกเสียง 

 
วาระท่ี  เร่ือง  

☐ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

☐ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  ☐  เห็นด้วย  ☐  ไม่เห็นด้วย  ☐  งดออกเสียง 

 
วาระท่ี  เร่ือง  

☐ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

☐ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  ☐  เห็นด้วย  ☐  ไม่เห็นด้วย  ☐  งดออกเสียง 

 

วาระท่ี  เร่ือง เลือกตัง้กรรมการ 

   ช่ือกรรมการ  

   ☐  เห็นด้วย  ☐  ไม่เห็นด้วย  ☐  งดออกเสียง 

   ช่ือกรรมการ  

   ☐  เห็นด้วย  ☐  ไม่เห็นด้วย  ☐  งดออกเสียง 

   ช่ือกรรมการ  

   ☐  เห็นด้วย  ☐  ไม่เห็นด้วย  ☐  งดออกเสียง 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค 

(สาํหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตัง้คัสโตเดียนในประเทศไทย) 

 
เขียนที่  

 วนัที ่  เดือน  พ.ศ.  

(1) ข้าพเจ้า  สญัชาต ิ
 

 อยูบ้่านเลขที ่  ถนน  ตําบล/แขวง  

 อําเภอ/เขต  จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์  

 ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั 

 ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นสามญัจํานวนทัง้สิน้ 
 รวม  หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั  เสียง ดงันี ้
 หุ้นสามญั  หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั   เสียง  
 หุ้นบริุมสิทธิ  หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั   เสียง  

(2) ขอมอบฉันทะให้ 
 ☐ 1.  อาย ุ  อยูบ้่านเลขที ่  
   ถนน   ตําบล/แขวง  อําเภอ/เขต  

   จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์      
 ☐ 2.  อาย ุ  อยูบ้่านเลขที ่  

 
  ถนน   ตําบล/แขวง  อําเภอ/เขต  

   จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์      
 ☐ 3. นายชายน้อย เผ่ือนโกสมุ อาย ุ 68 อยูบ้่านเลขที ่ 98  

 
  ถนน  สาทรเหนือ ตําบล/แขวง สีลม อําเภอ/เขต บางรัก 

   จงัหวดั กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย์ 10500     
 ☐ 4. นายอดุม พวัสกลุ อาย ุ 67 อยูบ้่านเลขที ่ 98  

 
  ถนน  สาทรเหนือ ตําบล/แขวง สีลม บางรัก บางรัก 

   จงัหวดั กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย์ 10500     

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้ แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น 
ประจําปี 2562 ครัง้ท่ี 26 ในวันพฤหัสบดีท่ี 17 มกราคม 2562 เวลา 10:00 น. ณ ห้องวิคเตอร์  2 – 3  วิคเตอร์ คลับ ชัน้ 8 สาทร 
สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขท่ี 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือท่ีพึงจะเลื่อนไปในวนัเวลา
และสถานท่ีอื่นด้วย   

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

 ☐ มอบฉันทะตามจํานวนหุ้นทัง้หมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้     

 ☐ มอบฉันทะบางสว่น คือ       

  ☐ หุ้นสามญั  หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั  เสียง  

  ☐ หุ้นบริุมสิทธิ  หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั  เสียง  

 รวมสิทธิออกเสียงทัง้หมดลงคะแนนได้ทัง้หมด  เสียง    

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
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วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2561 ครัง้ที่ 25 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 18 

มกราคม 2561 

☐ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

☐ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  ☐  เห็นด้วย  ☐  ไม่เห็นด้วย  ☐  งดออกเสียง 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2561  

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุน สําหรับปีสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 

2561  

☐ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

☐ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  ☐  เห็นด้วย  ☐  ไม่เห็นด้วย  ☐  งดออกเสียง 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกําไร เพื่อเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย จากผลการ

ดาํเนินงานสาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2561  

☐ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

☐ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  ☐  เห็นด้วย  ☐  ไม่เห็นด้วย  ☐  งดออกเสียง 

วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัติการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตาํแหน่งตามวาระ ประจาํปี 2562 

☐ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

☐ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

☐  การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชุด 

☐  เห็นด้วย   ☐  ไม่เห็นด้วย  ☐  งดออกเสียง 

☐  การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

1. ชื่อกรรมการ: นายวนัชยั ศารทลูทตั 

☐  เห็นด้วย  ☐  ไม่เห็นด้วย  ☐  งดออกเสียง 

2. ชื่อกรรมการ: นายโชติพฒัน์ พีชานนท์ 

☐  เห็นด้วย  ☐  ไม่เห็นด้วย  ☐  งดออกเสียง 

3. ชื่อกรรมการ: นายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร 

☐  เห็นด้วย  ☐  ไม่เห็นด้วย  ☐  งดออกเสียง 
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วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ประจาํปี 2562 

☐ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

☐ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  ☐  เห็นด้วย  ☐  ไม่เห็นด้วย  ☐  งดออกเสียง 

วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัติการแต่งตัง้และกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี ประจาํปี 2562 

☐ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

☐ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  ☐  เห็นด้วย  ☐  ไม่เห็นด้วย  ☐  งดออกเสียง 

วาระที่ 8 พจิารณาอนุมัติให้บริษทัออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพิ่มเติม ในวงเงนิจาํนวนไม่เกิน 3,000 ล้านบาท 

☐ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

☐ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   ☐  เห็นด้วย  ☐  ไม่เห็นด้วย  ☐  งดออกเสียง 

วาระที่ 9 พจิารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบงัคับของบริษทัฯ ข้อ 22 ข้อ 24 และข้อ 27 ในเร่ืองการเรียกประชุมผู้

ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นของบริษทัฯ และการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

☐ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

☐ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  ☐  เห็นด้วย  ☐  ไม่เห็นด้วย  ☐  งดออกเสียง 

วาระที่ 10 พจิารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี)  

☐ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

☐ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  ☐  เห็นด้วย  ☐  ไม่เห็นด้วย  ☐  งดออกเสียง 

 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูต้องและไมถื่อเป็น
การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
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(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน หรือในกรณีที่ ที่ประชมุมีการพิจารณาลงมติใน
เร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา
และลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 
กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุ   เว้นแตก่รณีที่ผู้ รับมอบฉันทะไมอ่อกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนวา่
ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

 

ลงช่ือ  ผู้มอบฉนัทะ 

 (                                                        )  

ลงช่ือ  ผู้ รับมอบฉนัทะ 

 (                                                        )  

ลงช่ือ  ผู้ รับมอบฉนัทะ 

 (                                                        )  

ลงช่ือ  ผู้ รับมอบฉนัทะ 

 (                                                        )  

หมายเหต ุ
1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค นีใ้ช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบยีนเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เท่านัน้ 
2. หลกัฐานท่ีต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 

(1) หนงัสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดําเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
(2) หนงัสือยืนยนัว่าผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 

3. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

4. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจําต่อ

แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค ตามแนบ  
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ใบประจาํต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะ แบบ ค 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) ในการประชมุสามญัผู้ ถือ
หุ้นประจําปี 2562 ครัง้ท่ี 26 ในวนัพฤหสับดีท่ี 17 มกราคม 2562 เวลา 10:00 น. ณ ห้องวิคเตอร์  2 – 3  วิคเตอร์ คลบั ชัน้ 8 สาทร 
สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  เลขท่ี 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือท่ีพงึจะเลือ่นไปในวนั เวลา 
และสถานท่ีอื่นด้วย 

วาระท่ี  เร่ือง  

☐ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

☐ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  ☐  เห็นด้วย  ☐  ไม่เห็นด้วย  ☐  งดออกเสียง 

 
วาระท่ี  เร่ือง  

☐ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

☐ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  ☐  เห็นด้วย  ☐  ไม่เห็นด้วย  ☐  งดออกเสียง 

 
วาระท่ี  เร่ือง  

☐ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

☐ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  ☐  เห็นด้วย  ☐  ไม่เห็นด้วย  ☐  งดออกเสียง 

 
วาระท่ี  เร่ือง  

☐ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

☐ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  ☐  เห็นด้วย  ☐  ไม่เห็นด้วย  ☐  งดออกเสียง 

 

วาระท่ี  เร่ือง เลือกตัง้กรรมการ 

   ช่ือกรรมการ  

   ☐  เห็นด้วย  ☐  ไม่เห็นด้วย  ☐  งดออกเสียง 

   ช่ือกรรมการ  

   ☐  เห็นด้วย  ☐  ไม่เห็นด้วย  ☐  งดออกเสียง 

   ช่ือกรรมการ  

   ☐  เห็นด้วย  ☐  ไม่เห็นด้วย  ☐  งดออกเสียง 
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