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ตามแนบ

ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถอื หุ้นและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
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ทะเบียนเลขที่ 0107537002273
14 ธันวาคม 2561
เรื่อง
เรียน

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 ครัง้ ที่ 26
ท่านผู้ถือหุ้น

หนังสือบอกกล่ าวเรียกประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2562 ครั้ งที่ 26
ด้ วยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท แผ่นดินทอง พร็ อพเพอร์ ตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ครัง้ ที่
1/2561-62 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ได้ มีมติให้ จดั การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 ครัง้ ที่ 26 ในวันพฤหัสบดีที่
17 มกราคม 2562 เวลา 10:00 น. ณ ห้ องวิคเตอร์ 2 – 3 วิคเตอร์ คลับ ชัน้ 8 สาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ เลขที่ 98 ถนน
สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้

วาระที่ 1

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ครั ง้ ที่ 25 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 18 มกราคม 2561
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ครัง้ ที่ 25 ได้ จดั ขึ ้นเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 และบริ ษัทฯ ได้
จัดทํารายงานการประชุมส่งให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด
พร้ อมทัง้ เผยแพร่ ผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ www.goldenland.co.th แล้ ว โดยมีรายละเอียดตามสําเนา
รายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบ 1
ความเห็นของคณะกรรมการ
เห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ครัง้ ที่ 25 ซึง่ จัดขึ ้นเมื่อวันที่ 18 มกราคม
2561 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้ มีการบันทึกรายงานไว้ อย่างถูกต้ องแล้ ว ให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
รับรองรายงานการประชุมครัง้ ดังกล่าว
จํานวนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่ านมติ
คะแนนเสียงข้ างมากของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2561
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
บริ ษัทฯ ได้ จัดทํารายงานผลการดําเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของบริ ษัทฯ ซึ่งเกิดขึน้ ในปี
สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี 2561 ตาม เอกสารแนบ 2
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นควรเสนอรายงานผลการดําเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของบริ ษัทฯ ในปี สิน้ สุดวันที่ 30
กันยายน 2561 ให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ
จํานวนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่ านมติ
วาระนี ้เป็ นวาระเพือ่ รับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
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วาระที่ 3

พิ จ ารณาอนุ มั ติ ง บแสดงฐานะทางการเงิน และงบกํา ไรขาดทุ น สํา หรั บ ปี สิ น้ สุ ด วั น ที่ 30
กันยายน 2561
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตามข้ อบังคับของ
บริ ษัทฯ ข้ อ 37 กําหนดว่า คณะกรรมการบริ ษัทต้ องจัดให้ มีการทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วัน
สิน้ สุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจําปี เพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน และต้ องจัดให้ ผ้ สู อบบัญชีตรวจสอบให้ เสร็จก่อนนําเสนอต่อ
ทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้น
สําหรับงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุน สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ซึง่ ผู้สอบ
บั ญ ชี รั บ อนุ ญ าตของบริ ษั ท ฯ ได้ ตรวจสอบและรั บ รองแล้ ว และคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่าถูกต้ องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจําปี 2561 ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือบอกกล่าว
เรียกประชุมในครัง้ นี ้ ตามเอกสารแนบ 2
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุน สําหรั บปี
สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และ
ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ ว
จํานวนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่ านมติ
คะแนนเสียงข้ างมากของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมตั ิการจ่ ายเงินปั นผลและจัดสรรกําไร เพื่อเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย จากผล
การดําเนินงานสําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2561
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีและทุน
สํารองต่างๆ ทัง้ หมดของงบการเงิ นรวม ภายใต้ เงื่อ นไขของแผนการลงทุน ความจําเป็ นและความ
เหมาะสมอื่นในอนาคต การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวข้ างต้ นจะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริ ษัท และผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม เว้ นแต่เป็ นการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลที่ให้ คณะกรรมการ
บริ ษัทมีอํานาจอนุมตั ิให้ จ่ายเงินปั นผลได้ และรายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้น
คราวต่อไป ตามข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 39
โดยในปี 2561 สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 บริ ษัทฯ มีกําไรสุทธิสําหรับปี ตามงบการเงินรวม จํานวน
2,109.61 ล้ านบาท ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด และตามข้ อบังคับของ
บริ ษัทฯ ข้ อ 40 บริ ษัทฯ ต้ องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของ
กําไรสุทธิประจําปี หักด้ วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสํารองนี ้จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อย
ละ 10 ของทุนจดทะเบียน บริษัทฯ ได้ เสนอขอจัดสรรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมายไว้ จํานวน 120 ล้ านบาท
หลังจากจัดสรรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมายแล้ ว บริษัทฯ มีกําไรสุทธิสาํ หรับปี ทยี่ งั ไม่ได้ จดั สรร กําไรสะสม
และกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปั นผลได้ และเมื่อพิจารณาตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติ
บริ ษัทมหาชนจํากัด และตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 39 คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ จ่ายเงิน
ปั นผลประจําปี 2561 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.46 บาท สําหรับหุ้นสามัญจํานวน 2,323,720,000
หุ้น รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 1,068.91 ล้ านบาท โดยจะจ่ายเงินปั นผล ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุด
ทะเบี ย นผู้ถื อ หุ้น (Record Date) ในวัน ศุก ร์ ที่ 14 ธั น วาคม 2561 และกํ า หนดจ่ า ยเงิ น ปั น ผลในวัน
2

พฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 โดยจ่ายจากกําไรที่เสียภาษี ในอัตราร้ อยละ 20 สําหรับผู้ถือหุ้นที่เป็ น
บุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ เท่ากับเงินปั นผลคูณสองส่วนแปด
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมตั ิการจัดสรรกําไรสําหรับผลการดําเนินงานปี 2561 เพื่อเป็ นทุน
สํารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปั นผล ดังนี ้
• จัดสรรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย จํานวน 120 ล้ านบาท
• จ่ายเงินปั นผลจากผลประกอบการปี 2561 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.46 บาท รวมเป็ นเงิน
จํานวนประมาณ 1,068.91 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้ จ่ายแก่ผ้ ถู ือหุ้นเฉพาะ
ผู้มีสิทธิได้ รับเงินปั นผลตามข้ อบังคับของบริ ษัทตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกําหนดรายชื่อผู้ถือ
หุ้นที่มีสิทธิ รับเงิน ปั นผลในวันศุก ร์ ที่ 14 ธันวาคม 2561 โดยมีกําหนดจ่า ยเงิ น ปั นผลในวัน
พฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
ทัง้ นี ้ การจ่ า ยเงิ น ปั น ผลในอัต ราดัง กล่ า วข้ า งต้ น เป็ น อัต ราที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท พิ จ ารณาเห็ น ว่ า
เหมาะสมและเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผล โดยคิดเป็ น ประมาณร้ อยละ 50.7 และร้ อยละ 47.5
ของกําไรสุทธิสําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ตามงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ
ตามลําดับ
การจ่ายเงินปั นผล จากผลประกอบการสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.46 บาท
นี ้ จะสูงกว่าปี 2560 โดยในปี 2560 บริ ษัทฯ มีการจ่ายเงินปั นผลเท่ากับ 0.25 บาทต่อหุ้น มูลค่า 580.93
ล้ านบาท สัดส่วนที่จ่ายคิดเป็ นร้ อยละ 53.1 และร้ อยละ 54.2 ของกําไรสุทธิ จากงบการเงินรวมและงบ
การเงินฉพาะกิจการตามลําดับ
จํานวนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่ านมติ
คะแนนเสียงข้ างมากของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารเลื อ กตั ง้ กรรมการแทนกรรมการที่ ต้ อ งพ้ น จากตํา แหน่ งตามวาระ
ประจําปี 2562
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตามข้ อบังคับของ
บริ ษัทฯ ข้ อ 17 กําหนดให้ กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญผู้ถือ หุ้น
ประจําปี ทุกครั ง้ โดยให้ กรรมการที่อ ยู่ในตําแหน่งนานที่สุดเป็ นผู้ออกจากตําแหน่ง ซึ่งในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ครัง้ นี ้มีกรรมการที่ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ 3 คน คือ
1) นายวันชัย ศารทูลทัต
2) นายโชติพฒ
ั น์ พีชานนท์
3) นายสิทธิชยั ชัยเกรียงไกร

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ

ทัง้ นี ้ บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษัท
สําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2562 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 มิถนุ ายน
2561 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2561 ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปรากฏว่าไม่
มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการบริษัท
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการซึง่ ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ เสีย ได้ พิจารณาแล้ วเห็นชอบกับข้ อเสนอของคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ซึง่ ไม่รวมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาที่เป็ นผู้มีส่วนได้ เสีย
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เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ต้องพ้ นจากตําแหน่ง
ตามวาระกลับเข้ าดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึง่ และดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการ
ชุดย่อยเช่นเดิม จํานวน 3 ท่าน ดังนี ้
1) นายวันชัย ศารทูลทัต
2) นายโชติพฒ
ั น์ พีชานนท์
3) นายสิทธิชยั ชัยเกรียงไกร

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ

ทังนี
้ ้ เนื่องจากเห็นว่าบุคคลดังกล่าวข้ างต้ นเป็ นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตาม
พระราชบัญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจํ า กัด และไม่ มี ลัก ษณะต้ อ งห้ า มแต่ ง ตัง้ ให้ เ ป็ น กรรมการบริ ษั ท ของ
สํ า นัก งานคณะกรรมการกํ า กับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ และทางการที่ เ กี่ ย วข้ อ ง รวมถึง มี
คุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และปฏิบตั ิงานในตําแหน่งหน้ าทีเ่ ป็ นอย่างดีตลอด
มา โดยนายวันชัย ศารทูลทัต มีคุณสมบัติท่ีจะดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการอิสระ สามารถให้ ความเห็น
อย่างเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริหาร อีกทังได้
้ ้ นําความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ มาให้ ข้อเสนอแนะ
อันเป็ นประโยชน์ในการกําหนดกลยุทธ์และนโยบายการดําเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ได้ ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระของบริ ษัทมาแล้ ว
เป็ นเวลา 6 ปี นับตัง้ แต่เข้ ารับตําแหน่งกรรมการอิสระ หากรวมระยะเวลา 3 ปี ที่เสนอให้ ดํารงตําแหน่ง
ต่อไปอีกวาระ จะได้ ระยะเวลาดํารงตําแหน่งรวมทังสิ
้ ้น 9 ปี ทังนี
้ ้ ประวัติย่อและข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องของผู้ที่
ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ ระยะเวลาที่เคยดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ ข้ อมูลการเข้ าร่ วมประชุม
คณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อยในรอบปี ที่ผ่านมา ข้ อมูลการถือหุ้นในบริ ษัท ข้ อมูลการดํารงตําแหน่ง
กรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ รวมทังข้
้ อมูลความสัมพันธ์ ของผู้ได้ รับ
เสนอชื่อ รวมทังนิ
้ ยามกรรมการอิสระของบริ ษัทฯ ปรากฏตามประวัติย่อของกรรมการที่ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้
ถือหุ้น พร้ อมกับหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมในครัง้ นี ้ ตามเอกสารแนบ 3
จํานวนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่ านมติ
คะแนนเสียงข้ างมากของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจําปี 2562
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ซึง่ กําหนดให้ ที่ประชุมผู้
ถือหุ้นอนุมตั ิการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือ หุ้นพิ จารณาคงค่า ตอบแทนรายเดือ นและค่า เบีย้ ประชุม
กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2562 ในอัตราเดิมตังแต่
้ ที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560 ครัง้ ที่ 24 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ดังนี ้
ประธาน

หน่ วย : บาท/บุคคล
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
ค่าตอบแทนคณะกรรมการกํากับดูแลบรรษัทภิบาล

สมาชิก

ค่ าเบีย้
ประชุม

ค่ าตอบแทน
รายเดือน

ค่ าเบีย้
ประชุม

ค่ าตอบแทน
รายเดือน

25,000
22,000
22,000

35,000

20,000
18,000
18,000

25,000
20,000/1
30,000
-

25,000
40,000
-
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หมายเหตุ
/1 ไม่รวมกรรมการบริหารซึง่ เป็ นผู้บริหารของบริษัทฯ
อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็ นการส่งเสริมการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการบริษัทในการสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ แก่
บริ ษัทฯ อย่างยั่งยืน คณะกรรมการเห็นชอบตามข้ อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและ
สรรหา ซึง่ ได้ พิจารณาอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทตามความเหมาะสมกับขอบเขตหน้ าที่
ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ ้นของคณะกรรมการแต่ละชุด ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการ
ปฏิบตั ิงานในสภาวะการณ์ปัจจุบนั รวมถึงความต้ องการของบริษัทฯ ที่กําลังขยายตัวทางธุรกิจอย่างมาก
เปรี ยบเทียบข้ อมูลอ้ างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
ปรับเพิ่มวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2562 เมื่อรวมกับค่าตอบแทน
พิ เ ศษ (ถ้ ามี ) จะไม่ เ กิ น วงเงิ น 12,000,000 บาท (สิ บ สองล้ า นบาท) เพิ่ ม ขึ น้ จากปี 2561 จํ า นวน
3,000,000 บาท ทังนี
้ ้ ไม่มีค่าตอบแทนที่ไม่เป็ นตัวเงินหรือผลประโยชน์อื่น โดยในส่วนค่าตอบแทนพิเศษ
ให้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็ นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมจากผล
ประกอบการของบริษัทฯ เป็ นสําคัญ โดยบริษัทฯ ได้ จ่ายค่าตอบแทนให้ แก่กรรมการ ในรอบปี 2561 รวม
เป็ นเงินจํานวน 8,982,000 บาท (แปดล้ านเก้ าแสนแปดหมื่นสองพันบาท)
จํานวนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่ านมติ
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมตั ิการแต่ งตัง้ และกําหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจําปี 2562
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตามข้ อบังคับของ
บริ ษัทฯ ข้ อ 41 กําหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินค่า
สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาคุณสมบัติ ประวัติ การปฏิบตั ิหน้ าที่ของผู้สอบบัญชีแต่ละคน ความ
ต่อเนื่องและประสิทธิ ภาพในการตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสมของอัตราค่าสอบบัญชีปี 2562 จึง
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2561-62 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีสําหรับงบการเงินของบริ ษัท และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เพื่ออนุมัติแต่งตัง้ บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ โดยมีผ้ ูสอบ
บัญชีคนใดคนหนึง่ ดังต่อไปนี ้ เป็ นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินบริษัทฯ ประจําปี 2562
1. นางวิไล
บูรณกิตติโสภณ
2. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส
3. นางศศิธร
พงศ์อดิศกั ดิ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3920 หรือ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 หรือ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8802

เนื่องจาก บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เสนอราคาค่าบริ การสอบบัญชีที่สมเหตุสมผลเมื่อ
เปรียบเทียบกับขอบเขตของงาน
นอกจากนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ เสนอต่อ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2561-62 เพื่อ
พิจารณาให้ ความเห็นชอบ และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมตั ิกําหนดค่าตอบแทนการสอบ
บัญชีของบริษัทฯ ในปี 2562 จํานวนรวม 1,350,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
- ค่าตรวจสอบงบการเงินประจําปี ของบริษัทฯ เป็ นจํานวน 600,000 บาท
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ เป็ นจํานวน 750,000 บาท
ทังนี
้ ้ ค่าสอบบัญชีประจําปี เพิ่มขึ ้นจากปี 2561 จํานวน 30,000 บาท
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บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด และผู้สอบบัญชีทงั ้ 3 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์ และส่วนได้ เสีย
กับบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ ผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมี
ความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย รวมถึง
ผู้ส อบบัญ ชี ทัง้ 3 ท่ า นข้ า งต้ น ไม่ มี ผ้ ูส อบบัญ ชี ท่ า นใดที่ ป ฏิ บัติ ห น้ า ที่ ม าแล้ ว เกิ น กว่ า ระยะเวลาที่
หลักเกณฑ์ตามประกาศที่เกี่ยวข้ องกําหนด
นอกจากนี ้ บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด รวมถึงบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกับ บริ ษัท
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นผู้สอบบัญชีประจําปี 2562 ของบริ ษัทย่อยของ
บริษัทด้ วย
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการได้ พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ วเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นอนุมตั ิการแต่งตังและกํ
้
าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ดังนี ้
1.

ให้ แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ให้ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
ดังมีรายนามต่อไปนี ้
1. นางวิไล
บูรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3920 หรือ
2. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 หรือ
์
3. นางศศิธร
พงศ์อดิศกั ดิ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8802
โดยให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอํานาจตรวจสอบ ทํา และลงนามในรายงานการสอบบัญชี โดย
ในการพิจารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการได้ พิจารณาถึงความพร้ อม ขอบเขตการให้ บริ การ อัตราค่า
สอบบัญชี ประกอบกับประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี และมีความเป็ นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ และ
ไม่ มี ส่ ว นได้ เ สี ย กับ บริ ษัท ฯ บริ ษั ท ย่ อ ย ผู้บ ริ ห าร ผู้ถื อ หุ้น รายใหญ่ หรื อ ผู้ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ บุคคล
ดังกล่าว กระบวนการสอบบัญชี รวมทังความต่
้
อเนื่องในการตรวจสอบ
ทัง้ นี ้ นางวิไล บูรณกิตติโสภณ ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ในปี 2558 - 2561
และเป็ นผู้ลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีปี 2559 - 2561 นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ได้ รับการ
เสนอชื่อเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ในปี 2559 - 2561 และเคยเป็ นผู้ลงนามในรายงานการสอบ
บัญชีปี 2552 และปี 2555 - 2558 ส่วนนางศศิธ ร พงศ์ อ ดิศักดิ์ ยังไม่เคยได้ รับการเสนอชื่อ เป็ น
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
2. กําหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน 1,350,000 บาท (หนึง่ ล้ านสามแสนห้ าหมื่นบาท
ถ้ วน) ประกอบด้ วย
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจําปี ของบริษัทฯ
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ
รวมทังสิ
้ ้น

600,000
750,000
1,350,000

บาท
บาท
บาท

ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยได้ จ่ายค่าสอบบัญชีประจําปี 2559 ถึงปี 2561 ให้ แก่ผ้ สู อบบัญชีจาก
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด สําหรับการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริ ษัท
ฯ และบริษัทย่อย มีรายละเอียดดังนี ้
หน่วย : บาท

รายการ

2561

2560/1

2559

ค่ าสอบบัญชี (Audit Fee)
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ

1,320,000

1,000,000

1,120,000
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หน่วย : บาท

รายการ
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย
รวมค่ าสอบบัญชี
ค่ าบริการอื่น (Non- Audit Fee)
ค่าบริการให้ คําปรึกษา
ค่าอบรมมาตรฐานบัญชี

2561
5,350,000
6,670,000

2560/1
4,900,000
5,900,000

2559
4,530,000
5,650,000

330,000
79,612

520,000
-

-

/1 สําหรั บรอบระยะเวลาบัญชีระหว่ างวันที่ 1 มกราคม - 30 กันยายน 2560

จํานวนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่ านมติ
คะแนนเสียงข้ างมากของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมตั ใิ ห้ บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม ในวงเงินจํานวนไม่ เกิน 3,000 ล้ าน
บาท
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
บริ ษัทฯ มีความประสงค์ที่จะออกและเสนอหุ้นกู้เพิ่มเติม ในวงเงินจํานวนไม่เกิน 3,000 ล้ านบาท โดย
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ทงหมดไม่
ั้
เกิน 13,000 ล้ านบาท เพื่อใช้ ในการประกอบธุรกิจทัว่ ไป และ/หรือ ชําระคืน
เงินกู้ และ/หรือ ใช้ ในการลงทุนของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย และ/หรือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นว่าการออกหุ้นกู้ดงั กล่าวมีความเหมาะสมและเป็ นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีการขยาย
ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง การออกและเสนอขายหุ้นกู้จึงเป็ นทางเลือกหนึ่งในการระดมทุนที่มีประโยชน์อย่าง
มากในการลดต้ นทุนทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
อนุมตั ิการออกหุ้นเพิ่มเติม ในวงเงินจํานวนไม่เกิน 3,000 ล้ านบาท โดยมูลค่ารวมของหุ้นกู้ทงหมดไม่
ั้
เกิน
13,000 ล้ านบาท
รายละเอียดของหุ้นกู้ทีจ่ ะออกและเสนอขายมีดงั นี ้
ชนิด
: หุ้นกู้ทกุ ประเภทและรู ปแบบ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ หรือ ไม่ระบุชื่อผู้ถือ
มีหรือไม่มี หลักประกันหรือผู้คํ ้าประกัน มีหรือไม่มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
ด้ อยสิทธิหรือ ไม่ด้อยสิทธิ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั ความเหมาะสมของภาวะ
ตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว และปั จจัย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
สกุลเงิน

:

เงินบาท และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศในจํานวนเทียบเท่า

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่จะขอ
อนุมตั ิเพิ่มในครัง้ นี ้

:

3,000 ล้ านบาท

มูลค่ารวมของหุ้นกู้

:

มูลค่ารวมหุ้นกู้ทงั ้ หมดไม่เกิน 13,000 ล้ านบาท หรื อในสกุลเงิน
อื่นในจํานวนที่เทียบเท่า (ซึง่ มาจากมูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ขออนุมตั ิ
ในครั ง้ นีจ้ ํานวน 3,000 ล้ านบาท รวมกับมูลค่าหุ้นกู้รวมที่ได้ รับ
อนุมัติจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 และ 2560)
ทัง้ นีบ้ ริ ษัทฯ อาจจะดําเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในคราว
เดียวหรื อหลายคราว และ/หรื อเป็ นโครงการ และสามารถเสนอ
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ขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนในรู ปแบบต่างๆ กัน
ได้ ในวั น เดี ย วกั น ( Revolving Basis) ทั ง้ นี ห้ ้ ุ นกู้ ที่ บ ริ ษั ทฯ
ออกจํ า หน่ า ยแล้ ว แต่ ยัง ไม่ ไ ด้ รั บ การไถ่ ถ อนไม่ ว่ า ณ ขณะใด
ขณะหนึง่ จะต้ องมีจํานวนไม่เกินวงเงิน 13,000 ล้ านบาท
อัตราดอกเบี ้ย

:

ขึ ้นอยู่กบั สภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละ
ครัง้

อายุของหุ้นกู้

:

ไม่ เ กิ น 7 ปี นับ จากวัน ที่ อ อกหุ้น กู้ใ นแต่ ละครั ง้ ทัง้ นี อ้ ยู่ภายใต้
ข้ อกํ า หนดของคณะกรรมการกํ า กั บ ตลาดทุ น และ/หรื อ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การไถ่ถอนก่อนกําหนด

:

ผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรื อ บริ ษัท อาจมีสิทธิ หรื อ ไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้
ก่อ นครบกําหนดทัง้ นีข้ ึน้ อยู่กับเงื่อ นไขของหุ้นกู้ที่อ อกในแต่ล ะ
คราว

การเสนอขาย

:

เสนอขายหุ้นกู้ทงั ้ หมดในคราวเดียวโดยแบ่งหุ้นกู้ออกเป็ นหลาย
ชุด หรื อ ชุดเดียว หรื อ ทยอยออกหุ้นกู้เป็ นหลายคราวก็ได้ โดย
อาจเสนอขายให้ แ ก่ ผ้ ูล งทุน ทั่ว ไป และ/หรื อ ให้ แ ก่ ผ้ ูล งทุน ใน
วงจํากัด และ/หรื อ ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรื อผู้ลงทุนราย
ใหญ่ และ/หรื อ ผู้ล งทุน ที่ มี ลัก ษณะเฉพาะตามความหมายที่
กําหนดไว้ ในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ท่ีเกี่ยวข้ องไม่ว่าจะเสนอขายในประเทศและ/หรื อ ใน
ต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อ คณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน และ/หรื อ ตามประกาศ กฏกระทรวง กฏระเบียบ
และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องที่มีผลใช้ บงั คับในขณะที่ออกและ
เสนอขายหุ้นกู้นนั ้

รวมถึงมีมติให้ นําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณาอนุมตั ิการมอบอํานาจให้ คณะกรรมการ
บริ ษัท และ/หรื อ กรรมการบริ หาร และ/หรื อบุคคลที่ได้ รับมอบหมาย ให้ มีอํานาจในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับ
และ/หรือ ต่อเนื่องกับการออกเสนอขายหุ้นกู้ ซึง่ รวมถึง (แต่ไม่จํากัดเพียง) เรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
1. การกําหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ อันจําเป็ นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและการเสนอขายหุ้น
กู้ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จํากัดเฉพาะ) เช่น การกําหนดชื่อ หุ้นกู้ ประเภท หลักประกัน (ถ้ ามี) สกุลเงิน
จํานวนเงิน อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี ้ย สิทธิในการไถ่ถอน วิธีการ
เสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย วิธีการชําระคืน วิธีจดั สรร และข้ อกําหนดสิทธิ เป็ นต้ น
ตามที่สภาวการณ์จะเอื ้ออํานวยและตามระยะเวลาที่เห็นสมควร โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ใน
รูปแบบต่าง ๆ กัน ครัง้ เดียวหรือแบ่งเป็ นคราวๆ ก็ได้
2. ดําเนินการต่างๆ ที่จําเป็ นและสมควร เพื่อการออกหุ้นกู้ดงั กล่าว และมีอํานาจแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้น
กู้และ/หรื อนายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรื อผู้จดั จําหน่าย และ/หรื อผู้รับประกันการจําหน่าย และ/หรือที่
ปรึกษาต่าง ๆ และ/หรื อบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรื อ หน่วยงาน
จัดอันดับเครดิต และ/หรือ ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็ นต้ น ตลอดจนดําเนินการขึ ้นทะเบียนหุ้นกู้กบั
สมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทยหรือตลาดรองอื่นๆ
3. การติดต่อ ให้ ข้อมูล เจรจา เข้ าทํา ลงนาม รับรอง และแก้ ไขเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้ องกับการ
ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จํากัดเพียง) คําขออนุญาต หนังสือ ชีช้ วน แบบแสดง
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รายการข้ อมูล รวมถึงเอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่ต้องยื่นให้ แก่สํานักงานคณะกรรมการกํ ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้
ดั ง กล่ า ว ตลอดจนติ ด ต่ อ ประสานงาน และการยื่ น เอกสารดั ง กล่ า วข้ างต้ นต่ อ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานอื่น หรือบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้ อง
4. การดําเนินการอื่นใด ที่จําเป็ นและสมควรเพื่อให้ การออกเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ บรรลุผลสําเร็จ
และเป็ นไปตามวัตถุประสงค์
จํานวนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่ านมติ
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง
ลงคะแนน

วาระที่ 9

พิจารณาอนุ มัติการแก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 22 ข้ อ 24 และข้ อ 27 ในเรื่ องการเรี ยก
ประชุมผู้ถอื หุ้นโดยผู้ถอื หุ้นของบริษัทฯ และการประชุมผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
เนื่อ งด้ วยประกาศคณะรั กษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 (“ประกาศที่ 74/2557”) เรื่ อ ง การ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับให้ มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ และคําสัง่ หัวหน้ าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่ อง การแก้ ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออํานวยความสะดวกในการ
ประกอบธุรกิจ ได้ มีการแก้ ไขมาตรา 100 ของพระราชบัญญัตบิ ริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ซึง่ เกี่ยวข้ อง
กับการเรี ยกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการบริ ษัทไม่จดั การประชุมผู้ถือหุ้น
ตามที่ผ้ ถู ือหุ้นร้ องขอ
ทัง้ นี ้ เพื่อ รองรั บการจัดการประชุมผ่ านสื่อ อิเล็ ก ทรอนิ กส์ และเพื่อ ให้ สอดคล้ อ งกับ มาตรา 100 ของ
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ที่มีการแก้ ไข บริ ษัทฯ จึงขอเสนอให้ มีการแก้ ไขข้ อบังคับ
ข้ อ 22 ข้ อ 24 และข้ อ 27 โดยให้ ย กเลิ ก ข้ อ ความเดิ ม และให้ ใ ช้ ข้ อ ความใหม่ ดัง ต่ อ ไปนี แ้ ทน และ
มอบหมายให้ บคุ คลที่กรรมการผู้มีอํานาจของบริ ษัทฯ มอบหมายมีอํานาจในการดําเนินการจดทะเบียน
แก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อบังคับของบริ ษัทฯ รวมทังแก้
้ ไข และ/หรื อเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้ อความให้ เป็ นไป
ตามคําสัง่ ของนายทะเบียนตามความจําเป็ น และเหมาะสมโดยที่ไม่กระทบต่อเนื ้อหาสาระของการแก้ ไข
เพิ่มเติมข้ อบังคับของบริษัทฯ
ข้ อบังคับฉบับปั จจุบนั

ข้ อบังคับฉบับแก้ ไขเพิ่มเติม

ข้ อ 22. ในการประชุ ม คณะกรรมการต้ องมี
กรรมการมาประชุ ม ไม่ น้ อยกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง ของ
จํานวนกรรมการทังหมดจึ
้
งจะเป็ นองค์ประชุม ใน
กรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่
สามารถปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ไ ด้ ถ้ ามี ร องประธาน
กรรมการให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธาน
ถ้ าไม่มีรองประธานหรื อ มีแต่ไม่สามารถปฏิ บัติ
หน้ าที่ได้ ให้ กรรมการซึง่ มาประชุมเลือกกรรมการ
คนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม

ข้ อ 22. ในการประชุ ม คณะกรรมการต้ องมี
กรรมการมาประชุ ม ไม่ น้ อยกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง ของ
จํานวนกรรมการทังหมดจึ
้
งจะเป็ นองค์ประชุม ใน
กรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่
สามารถปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ไ ด้ ถ้ ามี ร องประธาน
กรรมการให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธาน
ถ้ าไม่มีรองประธานหรื อ มีแต่ไม่สามารถปฏิบัติ
หน้ าที่ได้ ให้ กรรมการซึง่ มาประชุมเลือกกรรมการ
คนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี ้ขาดของที่ประชุมให้ ถือเสียงข้ างมาก การวินิจฉัยชี ้ขาดของที่ประชุมให้ ถือเสียงข้ างมาก
กรรมการคนหนึ่ ง มี เ สี ย งหนึ่ ง เสี ย งใ นการ กรรมการคนหนึ่ ง มี เ สี ย งหนึ่ ง เสี ย งในการ
ลงคะแนน เว้ น แต่ ก รรมการซึ่ง มี ส่ ว นได้ เ สี ย ใน ลงคะแนน เว้ น แต่ ก รรมการซึ่ง มี ส่ ว นได้ เ สี ย ใน
เรื่ อ งใดไม่มีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ เรื่ อ งใดไม่มีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้
9

ข้ อบังคับฉบับปั จจุบนั
ข้ อบังคับฉบับแก้ ไขเพิ่มเติม
ถ้ า คะแนนเสี ย งเท่ า กัน ให้ ป ระธานในที่ ป ระชุม ถ้ า คะแนนเสี ย งเท่ า กัน ให้ ป ระธานในที่ ป ระชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
ออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
ประธานกรรมการหรื อประธานในที่ประชุม
อ า จ กํ าห น ดให้ จั ดการประชุ มผ่ าน สื่ อ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ กส์ ก็ ไ ด้ โดยให้ ปฏิ บั ติ ต าม
หลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารตามที่ ก ฎหมาย
กําหนด
ข้ อ 24. ในการเรี ยกประชุม คณะกรรมการ ให้
ประธานกรรมการหรื อผู้ซง่ึ เป็ นประธานกรรมการ
มอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่
น้ อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้ นแต่กรณีจําเป็ น
รี บด่วนเพื่อ รั กษาสิทธิ หรื อ ประโยชน์ ของบริ ษั ท
จะแจ้ งการนัดประชุมโดยวิธี อื่นและกําหนดวัน
ประชุมให้ เร็วกว่านันก็
้ ได้

ข้ อ 24. ในการเรี ยกประชุม คณะกรรมการ ให้
ประธานกรรมการหรื อผู้ซงึ่ เป็ นประธานกรรมการ
มอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่
น้ อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้ นแต่กรณีจําเป็ น
รี บด่วนเพื่อ รั กษาสิทธิ หรื อ ประโยชน์ ของบริ ษั ท
จะแจ้ งการนัดประชุมโดยวิธี อื่นและกําหนดวัน
ประชุมให้ เร็ วกว่านัน้ ก็ได้ ทั้งนี้ การส่ งหนั งสือ
เชิ ญ ประชุ มไปยั ง กรรมกา รจะส่ ง โดย
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ก็ได้

ข้ อ 27. คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น
เป็ นการประชุ ม วิ ส ามั ญ เมื่ อ ใดก็ ไ ด้ ตามที่
เห็นสมควร หรื อผู้ถือหุ้นรวมกันนับจํานวนหุ้นได้
ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในห้ าของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้
ทังหมด
้
หรือมีผ้ ถู ือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึง่ มีห้ นุ
นับรวมกันได้ ไม่น้อ ยกว่าหนึ่งในสิบของจํานวน
หุ้นที่จําหน่ายได้ ทงั ้ หมด จะเข้ าชื่อกันทําหนังสือ
ขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการ
ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลใน
การที่ ข อให้ เ รี ย กประชุมไว้ ใ ห้ ชัด เจนในหนังสือ
ดังกล่าวด้ วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้ องจัด
ให้ มี ก ารประชุมผู้ถื อ หุ้นภายใน 1 เดื อ น นับ แต่
วันที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้ อ 27. คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น
เป็ นการประชุ ม วิ ส ามั ญ เมื่ อ ใดก็ ไ ด้ ตามที่
เห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนที่
มีห้ ุนนั บรวมกันได้ ไม่ น้อยกว่ าร้ อยละสิบของ
จํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงั ้ หมด จะเข้ าชื่อกันทํา
หนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น
เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อ ใดก็ได้ แต่ต้อ งระบุ
เรื่ องและเหตุผลในการที่ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้
ชั ด เจนในหนั ง สื อ ดัง กล่ า วด้ วย ในกรณี เ ช่ น นี ้
คณะกรรมการต้ อ งจัด ให้ มี ก ารประชุม ผู้ถือ หุ้น
ภายในสี่สิบห้ าวันนับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจากผู้
ถือหุ้น
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่ จัดให้ มี
การประชุ ม ภายในกํ า หนดระยะเวลาตาม
วรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้ าชื่อกันหรือ
ผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้ จํานวนหุ้นตามที่
บังคับไว้ น้ั นจะเรี ยกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่
สิ บ ห้ า วั น นั บ แต่ วั น ครบกํ า หนดระยะเวลา
ตามวรรคหนึ่ ง ในกรณี เ ช่ น นี้ ให้ ถื อ ว่ าเป็ น
การประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ ค ณะกรรมการเรี ย ก
ประชุม โดยบริ ษัทต้ องรั บผิดชอบค่ าใช้ จ่าย
อั น จําเป็ นที่เกิดจากการจัดให้ มีการประชุม
และอํานวยความสะดวกตามสมควร
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ข้ อบังคับฉบับปั จจุบนั

ข้ อบังคับฉบับแก้ ไขเพิ่มเติม
ในกรณีทปี่ รากฏว่ าการประชุมผู้ถือ
หุ้นที่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตาม
วรรคสองครั้ งใด จํา นวนผู้ถือ หุ้นซึ่งมาร่ วม
ประชุมไม่ ครบเป็ นองค์ ประชุมตามทีก่ ําหนด
ไว้ ในข้ อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสอง
ต้ องร่ วมกั น รั บ ผิ ด ชอบชดใช้ ค่ าใช้ จ่ า ยที่
เกิดขึ้นจากการจัดให้ มีการประชุมในครั้ งนั้น
ให้ แก่ บริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ใิ ห้ แก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริษัท ข้ อ 22 ข้ อ 24
และข้ อ 27 ตามที่นําเสนอ
จํานวนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่ านมติ
คะแนนเสียงไม่น้อ ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง
ลงคะแนน

วาระที่ 10

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)

จึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้ าร่ วมจัดการประชุมสามัญผู้ถือ หุ้นประจําปี 2562 ครั ง้ ที่ 26 ในวัน
พฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 10:00 น. ณ ห้ องวิคเตอร์ 2 - 3 วิคเตอร์ คลับ ชัน้ 8 สาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์
เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรั ก กรุ งเทพมหานคร 10500 โดยขอให้ ศึกษาข้ อ มูลเอกสารและหลัก ฐานที่
ผู้เข้ าร่ วมประชุมต้ องแสดงก่อนเข้ าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้
ถือหุ้น ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5 โดยบริ ษัทฯ จะดําเนินการประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ตามเอกสาร
แนบ 6
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้ ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของ
บริ ษัทฯ เข้ าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ แก่กรรมการอิสระของบริ ษัทฯ ดังมีรายนามและ
รายละเอี ย ดปรากฏตามเอกสารแนบ 4 และส่ ง หนัง สื อ มอบฉั น ทะตามเอกสารแนบ 9 พร้ อมเอกสารประกอบมายัง
เลขานุการบริษัท ณ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) ชัน้ 36 สาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์
เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร 10500 โดยให้ เอกสารส่งถึงบริ ษัทฯ ภายในวันพุธที่ 16
มกราคม 2562
เพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตังบุ
้ คคลอื่นเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการ
ประชุม ครั ง้ นี ้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนัง สือ มอบฉัน ทะแบบ ข ที่ ส่ ง มาตามเอกสารแนบ 9 หรื อ สามารถ
Download หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรื อแบบ ข หรื อแบบ ค (แบบ ค ใช้ เฉพาะกรณีผ้ ูถือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและ
แต่งตังให้
้ คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้ ที่ www.goldenland.co.th โดยให้ เลือกใช้ แบบ
ใดแบบหนึง่ ตามที่ระบุไว้ เท่านัน้
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ทัง้ นี ้ เพื่อ ให้ การลงทะเบียนเข้ าร่ วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 ครั ง้ ที่ 26 เป็ นไปด้ วยความสะดวก
รวดเร็ วและเรี ยบร้ อย บริ ษัทฯ จะเปิ ดให้ ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ ตงแต่
ั ้ เวลา 08:00 น. ของวันประชุม ณ
ห้ องวิคเตอร์ 2 – 3 วิคเตอร์ คลับ ชัน้ 8 สาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
อนึ่ง บริ ษัทฯ กําหนดรายชื่อ ผู้ถือ หุ้นที่มีสิทธิ เข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2562 ครั ง้ ที่ 26 ในวันที่ 14
ธันวาคม 2561 (Record Date)
ขอแสดงความนับถือ

(นายธนพล ศิริธนชัย)
ประธานอํานวยการ
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
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เอกสารแนบ 1
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ครั ง้ ที่ 25
บริษัท แผ่ นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
ประชุมวันพฤหัสบดีท่ ี 18 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น.
ณ ห้ องวิคเตอร์ 2 – 3 วิคเตอร์ คลับ ชัน้ 8 สาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์
เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร 10500
กรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม:
1. นายวันชัย
ศารทูลทัต
2. นายปณต

สิริวฒ
ั นภักดี

3. นายชายน้ อย

เผื่อนโกสุม

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

พัวสกุล
ชินแสงอร่าม
สิริวฒ
ั นภักดี
พีชานนท์
ชัยเกรียงไกร
ศิริธนชัย

นายอุดม
นายชินวัฒน์
นายฐาปน
นายโชติพฒ
ั น์
นายสิทธิชยั
นายธนพล

ผู้บริหารที่เข้ าร่ วมประชุม:
1. นายแสนผิน
สุขี
2. นายสมบูรณ์
วศินชัชวาล
3. นายวิทวัส
คุตตะเทพ
์
4. นายเทพศักดิ
นพกรวิเศษ
5. นางสาวธีรนันท์ กรศรีทิพา
6. นางสาวปรัศนีย์ สุระเสถียร

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและ
สรรหา
รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
และสรรหา
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกํากับดูแล
บรรษัทภิบาล / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกํากับดูแลบรรษัทภิบาล
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ / กรรมการบริหาร
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการกํากับดูแลบรรษัทภิบาล / ประธาน
อํานวยการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการผู้จดั การใหญ่
รองกรรมการผู้จดั การ สายงานบัญชีและการเงิน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ สายงานโครงการเชิงพาณิชยกรรม
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ สายงานบัญชีและการเงิน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ สายงานพัฒนาธุรกิจรีเทล
เลขานุการบริษัท และผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ สายงานกลยุทธ์องค์กร และการลงทุน

ผู้สอบบัญชีท่ เี ข้ าร่ วมประชุม
1. นางสาวนิตยา
เชษฐโชติรส
2. นางวิไล
บูรณกิตติโสภณ
3. นายเกรียงไกร
โภคานุกรม
ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้ าร่ วมประชุม

ตัวแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
ตัวแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
ตัวแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด

1. นางสาวประทุมพร สมบูรณ์พลู ผล
ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ ทเนอร์ส จํากัด
ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ ทเนอร์ส จํากัด
2. นางดวงพร วงษ์ นิมมาน
เริ่มการประชุมเวลา 10:00 น.
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เอกสารแนบ 1
นายวันชัย ศารทูลทัต ประธานกรรมการ ทําหน้ าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ ได้ กล่าวต้ อนรับและ
ขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้ เข้ าร่ วมประชุม และแถลงว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ครัง้ ที่ 25 ในวันนี ้ เป็ นไปตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบวาระที่ระบุไว้ ใน
หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม
โดยบริ ษัทฯ ได้ กําหนดวันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิในการเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 ครัง้ ที่ 25
(Record Date) ในวันศุกร์ ที่ 15 ธันวาคม 2560
บริษัทฯ มีทนุ ชําระแล้ วเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 11,037,670,000 บาท โดยมีมลู ค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 4.75 บาท คิดเป็ นจํานวนหุ้น
ทังหมดที
้
่มีสิทธิเข้ าร่วมประชุม จํานวน 2,323,720,000 หุ้น จากผู้ถอื หุ้นทังหมดจํ
้
านวน 6,250 ราย โดยในการประชุมสามัญผู้ถอื
หุ้นประจําปี 2561 ครัง้ ที่ 25 นี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง จํานวน 111 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 5,973,313 หุ้น คิดเป็ น
ร้ อยละ 0.26 ของจํานวนหุ้นทีจ่ ําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ และมีผ้ รู ับมอบฉันทะแทนผู้ถอื หุ้น จํานวน 82 ราย ถือหุ้นรวมกัน
เท่ากับ 2,008,648,044 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 86.44 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ รวมมีผ้ ถู อื หุ้นที่มาประชุม
ด้ วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะทังสิ
้ ้น จํานวน 193 ราย ถือหุ้นรวมกันทังหมด
้
2,014,621,357 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 86.70 ของ
จํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ ซึง่ เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นทีจ่ ําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ จึงครบเป็ น
องค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริษัทฯ
ก่อนเริ่ มการประชุม ประธานฯ ได้ กล่าวแนะนํา กรรมการบริ ษัท ซึง่ เข้ าร่ วมประชุมทังหมด
้
9 ท่าน คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ
100 ของกรรมการทังหมด
้
ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้ าร่วมประชุม
ประธานฯ ได้ แถลงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็ นการส่งเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดี และเป็ นการปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นทุก
รายอย่างเท่าเทียมกัน ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้ บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทฯ เสนอ ระเบียบวาระการ
ประชุมสําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษัท ตามหลักเกณฑ์ที่
บริ ษัทฯ กําหนดผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.goldenland.co.th) ระหว่างวันที่ 1 มิถนุ ายน 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560
ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการบริษัท
ในส่วนของการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริ ษัทฯ ได้ รับผลการประเมินจัดอยู่ในระดับดีเลิศประจําปี 2560 (5 ดาว) จาก
โครงการสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัทไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) รวมทังในวั
้ นที่ 10 พฤศจิกายน
2560 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย มีมติให้ การรับรองให้ บริ ษัทฯ เป็ นสมาชิกแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้ านทุจริต สืบเนื่องจากการประกาศเจตนารมณ์ในการกํากับดูแลกิจการที่ดี และการวางนโยบายการต่อต้ านทุจริตคอร์ รัปชัน่
ให้ ผ้ มู ีส่วนเกี่ยวข้ องปฏิบตั ิตาม
จากนันประธานฯ
้
ได้ มอบหมายให้ นายธนพล ศิริธนชัย กรรมการและประธานอํานวยการชี ้แจงวิธีปฏิบตั ิในการออกเสียง
ลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมครัง้ นี ้ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านทราบ ดังนี ้

• ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้ นบั หนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง
• ในการลงคะแนนเสียง การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถอื หุ้นในที่ประชุมและของผู้
ถือหุ้นที่มอบฉันทะซึง่ บันทึกไว้ ล่วงหน้ าเมื่อผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุม โดยการนับผลการลงคะแนนเสียง
แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ได้ แก่
(1) วาระที่ต้องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะคํานวณ
ฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึง่ มีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียงเห็นด้ วยและไม่เห็นด้ วยเท่านัน้
แต่ไม่นบั คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง
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(2) วาระที่ต้องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
จะคํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถอื หุ้นทังหมดที
้
่มาประชุม ทีอ่ อกเสียงเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และ
งดออกเสียง
ถ้ ามีผ้ ถู ือหุ้นใดที่ไม่เห็นด้ วยหรือประสงค์จะงดออกเสียง ขอให้ ท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้ วย หรือประสงค์จะงดออก
เสียง กาเครื่องหมายกากบาท  ลงในช่องไม่เห็นด้ วย หรืองดออกเสียง ในบัตรลงคะแนน และขอให้ ผ้ ถู ือหุ้น
ยกมือขึ ้น เพือ่ ให้ เจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ เก็บบัตรลงคะแนน เพือ่ นําไปตรวจนับคะแนน สําหรับท่านผู้ถือหุ้นที่เห็น
ด้ วยหรือผู้ถอื หุ้นที่ไม่งดออกเสียงจะถือว่าอนุมตั ิ

• วาระที่ 2 จะไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็ นวาระเพื่อรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
ในรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560
้
่ต้องพ้ นจากตําแหน่งตามวาระ
• วาระที่ 5 ซึง่ เป็ นวาระพิจารณาอนุมตั ิการเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
นรายบุคคล เพือ่ ความโปร่งใส โดยใช้ หลักเกณฑ์
ประจําปี 2561 ขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเลือกตังกรรมการเป็
การออกเสียงลงคะแนนเช่นเดียวกับที่ได้ กล่าวไปข้ างต้ น
• การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี ้ จะถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็ นโมฆะหรือบัตรเสีย ไม่นบั เป็ นคะแนน
1)

บัตรลงคะแนนที่มีการทําเครื่องหมายเกินกว่า 1 ช่อง ยกเว้ นกรณี Custodian

2)

บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน ยกเว้ นกรณี Custodian

3)

บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกํากับ

4)

บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่

ก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ท่านประธานฯ จะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่
เกี่ยวข้ องกับวาระนันๆ
้ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น กรุ ณา
แจ้ งชื่อและนามสกุลให้ ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้ วยทุกครัง้ เพื่อบันทึกรายงานการประชุม
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นมีข้อซักถามหรื อต้ องการแสดงความคิดเห็นในเรื่ องอื่นๆ นอกเหนือจากวาระที่กําลังพิจารณาอยู่ ขอความ
กรุณานําไปสอบถาม หรือแสดงความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ ายของการประชุม ซึง่ เป็ นการพิจารณาเรื่องอื่นๆ และขอความกรุณา
ท่านผู้ถือหุ้นให้ ความเห็น หรือซักถามอย่างกระชับ และงดเว้ นการซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซํ ้ากัน เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ู
ถือหุ้นรายอื่นได้ ใช้ สิทธิด้วย จึงขอความกรุ ณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ ความร่ วมมือเพื่อให้ การประชุมเป็ นไปด้ วยดีและเพื่อเป็ นการบริ หาร
เวลาในการประชุมให้ อยู่ในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้ ที่ประชุมต้ องรอผลการลงคะแนนของวาระการประชุมที่ทําการพิจารณา
บริ ษัทฯ จะดําเนินการเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาวาระการประชุมถัดไป และเมื่อที่ประชุมพิจารณาวาระการประชุมถัดไปเสร็จแล้ ว
บริษัทฯ จะแสดงผลการลงคะแนนของวาระการประชุมก่อนหน้ านี ้ให้ ที่ประชุมทราบ และเพื่อความโปรงใสในการนับคะแนน บริษัท
ฯ ได้ เชิญ นางดวงพร วงษ์ นิมมาน ตัวแทนจาก บริษัท วีระวงค์,ชินวัฒน์ และ พาร์ ทเนอร์ ส จํากัด ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ เป็ น
ผู้สังเกตการณ์ การนับคะแนนเสียงในที่ประชุม เพื่อทําหน้ าที่ดูแลและตรวจสอบให้ การประชุมเป็ นไปอย่างโปร่ งใส ถูกต้ องตาม
กฎหมายและข้ อบังคับบริ ษัทฯ ตามหลักเกณฑ์การกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทจดทะเบียนและได้ เชิญอาสาสมัครตัวแทนผู้ถือ
หุ้นเข้ าร่วมเป็ นพยานในการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม ซึง่ ในการนี ้ /นางสาวอุภยั พร อัศวรักษ์ ผู้รับมอบฉันทะ ได้ อาสาเป็ นตัวแทน
ผู้ถือหุ้นเข้ าร่วมดําเนินการดังกล่าว
ต่อจากนัน้ ประธานฯ ได้ ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี ้
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วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2560 ครัง้ ที่ 24 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
26 เมษายน 2560

ประธานฯ ได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจําปี 2560 ครัง้ ที่ 24 ซึง่ ประชุมเมื่อ
วันที่ 26 เมษายน 2560 ให้ ที่ประชุมรับทราบ โดยรายละเอียดปรากฏตามสําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจําปี 2560
ครัง้ ที่ 24 ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้แล้ ว
จากนัน้ ประธานฯ ได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีผ้ ถู อื หุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี ้หรือไม่ เมือ่ ไม่มผี ้ ู
ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้น ประจําปี 2560 ครัง้ ที่ 24 ซึง่ ประชุมเมือ่ วันที่ 26 เมษายน 2560
ในการนี ้ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า วาระนี ้จะต้ องได้ รับการรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ วและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560 ครัง้ ที่ 24 ซึง่ ประชุม
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
มติ
เห็นด้ วย

จํานวนผู้ถือหุ้น

จํานวนเสียง

(ราย)

(1 หุ้น = 1 เสียง)

และออกเสียงลงคะแนน

204

ราย

2,021,166,618 เสียง

100.00000

0

ราย

0 เสียง

0.00000

ไม่เห็นด้ วย
จํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

2,021,166,618 เสียง

งดออกเสียง

3

ราย

1,028,640 เสียง

บัตรเสีย

0

ราย

0 เสียง

วาระที่ 2

ร้ อยละของจํานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลาบัญชีระหว่ างวันที่ 1 มกราคม
2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายธนพล ศิ ริ ธนชั ย ประธานอํ า นวยการ (“ประธานอํ า นวยการ”) และ
นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล รองกรรมการผู้จดั การ สายงานบัญชีและการเงิน (“รองกรรมการผู้จดั การ สายงานบัญชีและการเงิน”)
เป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียดผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560
ประธานอํานวยการแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หารได้ เริ่ มกําหนดกลยุทธ์ วางนโยบายและ
ดําเนินตามกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตังแต่
้ ปี 2557 ถึงปี 2560 ตามที่ได้ รายงานให้ ที่ประชุมรับทราบในปี 2557 2558
2559 และปี 2560 ต่อเนื่องกันที่ผ่านมา ประธานอํานวยการได้ สรุ ปรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปี 2560 และแผน
ธุรกิจในปี 2561 พร้ อมฉายวิดีทศั น์ประกอบให้ ที่ประชุมรับทราบ ดังนี ้

• บริ ษั ท ฯ มี แผนที่ จ ะเปิ ดโครงการที่ อยู่อาศัย ใหม่ 34 โครงการ เพิ่ ม ขึน้ จากปี ก่อนหน้ า โดยจะมี ก ารขยายตลาดไปสู่
ต่างจังหวัด 2 โครงการ หลังจากที่บริ ษัทฯ ประสบความสําเร็ จในการเปิ ดตัวโครงการนอกเขตกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล
โครงการแรกที่อําเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรีในปี ที่ผ่านมา โดยตังเป้
้ าการเติบโตของยอดโอนในปี 2561 นี ้อยู่ที่ร้อยละ 34
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นอกจากนีบ้ ริ ษัทฯ ยังมีแผนจัดซื ้อที่ดินราว 13,000 ล้ านบาทเพื่อเตรี ยมความพร้ อมสําหรับการเปิ ดโครงการใหม่ในปี
ต่อไปควบคู่ไปกับการพัฒนาโครงการ
• สําหรับธุรกิจโครงการเชิงพาณิชยกรรม นอกจากอาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ที่อตั รามีผ้ เู ช่ากว่าร้ อยละ 90 แล้ วนัน้ บริษัทฯ
ก็ยงั คงมุ่งพัฒนาโครงการสามย่าน มิตรทาวน์ ซึง่ ได้ เป็ นไปตามแผนที่กําหนดไว้ และคาดว่าจะสามารถเปิ ดให้ บริ การได้
ช่วงต้ นปี 2563 ส่วนอาคารที่บริษัทฯ ได้ รับบริหารให้ แก่ของทรัสต์ GVEIT อันได้ แก่ อาคารสาทร สแควร์ และอาคารพาร์ ค
เวนเชอร์ การดําเนินงานเป็ นไปด้ วยดีต่อเนื่องกลยุทธ์การเติบโตในปี นี ้ บริษัทฯ จะมุ่งเน้ นไปที่ 1) การเติบโตของธุรกิจบ้ าน
โดยจะมี การขยายตัวไปต่า งจัง หวัด 2) การเตรี ยมพร้ อมของอาคารเอฟวายไอ เซ็น เตอร์ เพื่ อ เข้ า เป็ นส่ว นหนึ่งของ
กองทรัสต์ GVREIT 3) ความร่ วมมือกับกลุ่มเฟรเซอร์ ส ซึ่งเป็ นกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ ในแง่การพัฒนาความเป็ นมืออาชีพสู่
ระดับสากล 4) ลงทุนในระบบ SAP เพื่อให้ เป็ นรากฐานสําคัญรองรับการเติบโตของธุรกิจที่จะเกิดขึ ้นต่อไปในอนาคต และ
5) การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
• นอกจากนี ้ เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักการกํากับกิจการที่ดี ทังในหมวดของสิ
้
ทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบตั ติ ่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่า
เที ย มกัน การคํ า นึง ถึง บทบาทของผู้มี ส่ ว นได้ เ สี ย การเปิ ด เผยข้ อ มูล และความโปร่ ง ใส และความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการ บริ ษัทฯ ได้ มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการกํากับดูแลบรรษัทภิบาลขึน้ เมื่อเดือนธันวาคมปี 2559 ที่ผ่านมา
คณะกรรมการกํากับดูแลบรรษั ทภิบาล ได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามที่ได้ รับมอบหมายโดยคณะกรรมการบริ ษัทให้ ลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์ในระดับที่น่าพอใจ โดยบริษัทฯ ได้ รับผลการประเมินจัดอยู่ในระดับดีเลิศประจําปี 2560 จากโครงการสํารวจ
การกํ า กับ ดูแ ลกิ จ การบริ ษั ท ไทย หลัก เกณฑ์ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR)
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษั ท ไทย (IOD) เมื่อ วันที่ 17 ตุลาคม 2560 และในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย มีมติให้ การรับรองให้ บริ ษัทฯ เป็ นสมาชิกแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้ านทุจริต สืบเนื่องจากการประกาศเจตนารมณ์ มีการดูแลกิจการที่ดี วางนโยบายการต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
ให้ ผ้ มู ีส่วนเกี่ยวข้ องปฏิบตั ิตาม ซึง่ แสดงให้ เห็นถึงความมุ่งมัน่ ให้ ความสําคัญอย่างจริงจังต่อหลักธรรมาภิบาลของบริษัทฯ
รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน รายงานผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ซึง่ ได้ จดั ทํารายละเอียดปรากฏตามรายงานประจําปี 2560 ใน
รู ปของแผ่น CD ตามที่ได้ จัดส่งให้ กับผู้ถือ หุ้นพร้ อ มกับหนังสือบอกกล่าวเรี ยกประชุมครั ง้ นี ้ พร้ อมฉายวิดีทัศน์ ประกอบ โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
ภาพรวมผลประกอบการสํ า หรั บ รอบระยะเวลาบัญ ชี ร ะหว่ า งวัน ที่ 1 มกราคม 2560 ถึ ง วัน ที่ 30 กัน ยายน 2560
เปรียบเทียบกับปี 2559

• ตามที่บริษัทฯ ได้ มีการเปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาบัญชีจากเดิมรอบปี บญ
ั ชีของบริษัทฯ เริ่มต้ นในวันที่ 1 มกราคม
และสิ ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี เป็ นเริ่มต้ นในวันที่ 1 ตุลาคม และสิ ้นสุดในวันที่ 30 กันยายนของทุกปี
โดยเริ่มรอบปี บญ
ั ชีแรกในปี 2560 ดังนัน้ ผลการดําเนินงานในปี 2560 จึงมีเพียง 9 เดือน
• ในการนี ้ เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบภาพรวมผลประกอบการ บริษัทฯ จึงทําการเปรียบเทียบผลการ
ดําเนินงานในรอบ 9 เดือนสําหรับปี 2560 กับ ผลการดําเนินงานในรอบ 9 เดือนสําหรับปี 2559
• บริษัทฯ มีรายได้ รวมสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 จํานวน
9,352 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากงวดเดียวกันของปี ก่อนเป็ นจํานวน 1,459 ล้ านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี ้
• เพิ่มขึ ้นจากการรับรู้รายได้ จากการขายอสังหาริมทรัพย์เป็ นจํานวน 1,092 ล้ านบาท หรือเพิม่ ขึ ้นร้ อยละ 16 โดย
้
7 โครงการ และโครงการเดิมที่ยงั
ประสบความสําเร็จทังโครงการใหม่
้
ที่เริ่มเปิ ดขายและเริ่มโอนในปี 2560 ทังหมด
ขาย และโอนได้ อย่างต่อเนือ่ ง
• เพิ่มขึ ้นจากรายได้ ค่าเช่าและค่าบริการและธุรกิจโรงแรม เป็ นจํานวน 248 ล้ านบาท หรือเพิม่ ขึ ้นร้ อยละ 32 จาก
อัตราการเช่าที่สงู ขึ ้น และการรับรู้รายได้ เต็ม 9 เดือนของอาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ซึง่ เริ่มเปิ ดให้ บริการเมื่อต้ นไตร
มาส 2 ปี 2559
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• เพิ่มขึ ้น 90 ล้ านบาท จากกําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนบางส่วน
ค่าใช้ จา่ ยขาย บริหาร ต้ นทุนการเงินและภาษี

• บริ ษัทฯ มีค่าใช้ จ่ายรวมสําหรับงวด 9 เดือน สําหรับปี 2560 จํานวน 7,963 ล้ านบาท ซึ่งเพิ่มขึน้ จากงวดเดียวกัน
ของปี 2559 เป็ นจํานวน 1,218 ล้ านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี ้
• เพิ่มขึ ้นจากต้ นทุนขายอสังหาริ มทรัพย์สําหรับงวด 9 เดือน ปี 2560 เป็ นจํานวน 839 ล้ านบาท ซึง่ เป็ นไปตามการ
เพิ่มขึ ้นของรายได้ จากการขายอสังหาริมทรัพย์ และมีอตั รากําไรขันต้
้ นร้ อยละ 31.6 ซึง่ ลดลงร้ อยละ 1.3 โดยบริ ษัท
ฯ ได้ เพิ่มงบประมาณในการปรับปรุ งระบบสาธารณูปโภคและภูมิทศั น์ในโครงการให้ มากขึ ้น เพื่อให้ ผ้ บู ริ โภคได้ ซื ้อ
สินค้ าที่ค้ มุ ค่า และผลักดันยอดขายให้ เติบโตขึ ้น
• เพิ่มขึ ้นจากต้ นทุนการให้ เช่าและบริการและธุรกิจโรงแรมจํานวน 127 ล้ านบาท โดยมีอตั รากําไรขันต้
้ น ร้ อยละ 32.5
ซึง่ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 5.1 เนื่องจากรายได้ ค่าเช่าที่สงู ขึ ้น ในขณะที่ต้นทุนส่วนใหญ่เป็ นต้ นทุนคงที่
• ค่าใช้ จ่ายในการขายเพิ่มขึน้ จํานวน 75 ล้ านบาท อันเป็ นผลมาจากการเติบโตของรายได้ จากการขายบ้ านพร้ อม
ที่ดิน ส่วนใหญ่เพิ่มขึ ้นในส่วนภาษีธุรกิจเฉพาะ และค่าใช้ จ่ายในการส่งเสริมการขายเพื่อสนับสนุนการขายและโอน
ทังหมดเป็
้
นไปตามสัดส่วนของรายได้ ที่เพิ่มขึ ้น
• ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารเพิ่มขึน้ จํานวน 160 ล้ านบาท ส่วนใหญ่ เกิดจากค่าใช้ จ่ายด้ านบุคคลากรที่เพิ่มขึน้ ตาม
จํานวนโครงการ และค่าใช้ จ่ายในการบริหารและจัดการส่วนกลางตามจํานวนโครงการบ้ านจัดสรรที่เพิ่มขึ ้น
• ต้ นทุนการเงินเพิ่มขึ ้น จํานวน 46 ล้ านบาท เป็ นผลมาจากบริ ษัทฯ ได้ มีการซื ้อที่ดินและเปิ ดโครงการเพิ่ม จึงทําให้
บริ ษัทฯ ต้ องกู้ยืมเงินเพิ่มขึ ้น และต้ นทุนทางการเงินสูงขึ ้นตามลําดับ เมื่อเทียบกับปี 2559 ซึง่ บริ ษัทฯ ได้ มีการเพิ่ม
ทุน และได้ รับค่าเช่ารับล่วงหน้ าจากทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์โกลเด้ นเวนเจอร์ (GVREIT)
เพื่อนําไปชําระเงินกู้ยืมจากธนาคาร
• ในปี 2560 บริ ษัทฯ มีค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ จํานวน 236 ล้ านบาท จากกําไรก่อนหักภาษี จํานวน 1,323 ล้ านบาท
และคํานวณอัตราภาษีเงินได้ ได้ อตั ราร้ อยละ 17.9 ในขณะที่ปี 2559 บริ ษัทฯ มีอตั ราภาษี เงินได้ อตั ราร้ อยละ 16.1
เนื่องจากผลประโยชน์จากขาดทุนทางภาษีของบริษัทฯ ทยอยสิ ้นสุดลง
• จากผลการดําเนินงานข้ างต้ น ส่งผลให้ บริษัทฯ มีผลกําไรสุทธิในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯสําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 จํานวน 1,094 ล้ านบาท ซึ่งเพิ่มขึน้ จํานวน 156
ล้ านบาท หรือคิดเป็ นร้ อยละ 16.7 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2559 นอกจากนี ้ กําไรสุทธิจากผลการดําเนินงาน
้ ทังนี
้ ้ กําไรสุทธิต่อหุ้นสําหรับงวด 9
ในงวด 9 เดือนสําหรับปี 2560 มีจํานวนสูงกว่า กําไรสุทธิสําหรับปี 2559 ทังปี
เดือนสําหรับปี 2560 มีจํานวนเท่ากับ 47 สตางค์ต่อหุ้น
ฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 เปรียบเทียบกับฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

• บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทังสิ
้ ้น 30,805 ล้ านบาท ซึง่ เพิ่มขึ ้นเป็ นจํานวน 1,981 ล้ านบาท โดยมีสาเหตุ
ดังนี ้ (1) การเพิ่มขึ ้นในส่วนของโครงการอสังหาริ มทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาซึง่ เพิ่มขึ ้นจํานวน 1,785 ล้ านบาท
(2) การซื ้อที่ดินเพื่อเตรี ยมพัฒนาโครงการใหม่ และ (3) การเพิ่มเงินลงทุนในบริษัท เกษมทรัพย์ภกั ดี จํากัด จํานวน
539 ล้ านบาท
• บริ ษัทฯ มีหนีส้ ินรวมทัง้ สิน้ 16,441 ล้ านบาท ซึ่งเพิ่มขึน้ เป็ นจํานวน 1,431 ล้ านบาท โดยมีสาเหตุดังนี ้ (1) การ
ออกจําหน่ายหุ้นกู้ จํานวน 2,000 ล้ านบาท (2) เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่นเพิ่มขึ ้นจํานวน 659 ล้ านบาท และ (3)
ลดลงจากเงินกู้ยืมสถาบันการเงินลดลง 758 ล้ านบาท
• ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีจํานวนเงิน 14,364 ล้ านบาท ซึง่ เพิ่มขึ ้นเป็ นจํานวน 550 ล้ านบาท จากกําไรที่เกิดขึ ้น
รอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 นี ้ หักด้ วยเงินปั นผลจ่ายจํานวน
534 ล้ านบาท
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ประธานฯ ได้ สอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี ้ หรือไม่
นางคนึง มรรคธีรานุวัฒน์ สอบถามต่อที่ประชุมว่า ระหว่างธุรกิจประเภทโรงแรมและอาคารสํานักงานกับธุรกิจประเภท
ที่อยู่อาศัย บริษัทฯ มีรายได้ จากธุรกิจใดมากกว่ากัน
ประธานอํานวยการ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่าธุรกิจประเภทที่อยู่อาศัยเป็ นธุรกิจหลักของบริษัทฯ ซึง่ บริษัทฯ มีรายได้ จากการ
ประกอบธุรกิจประเภทที่อ ยู่อ าศัยประมาณร้ อยละ 85 และมีรายได้ จากการประกอบธุรกิจธุรกิจประเภทโรงแรม และอาคาร
สํานักงานประมาณร้ อยละ 15
นายรักชัย ธนาคีรี ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมว่า รอบปี บญ
ั ชีของปี 2561 จะสิ ้นสุด ณ วันที่เท่าใด
รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า รอบปี บญ
ั ชีของปี 2561 จะสิ ้นสุด ณ วันที่ 30
กันยายน 2561
นางสาวสุวรรณี เชียรสิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมว่า เหตุใดกําไรขันต้
้ นในส่วนของธุรกิจให้ เช่าและบริการ
ของบริ ษัทฯ จึงเพิ่มขึน้ อย่างมาก และเหตุใดอัตรากําไรขัน้ ต้ นจากการประกอบธุรกิจโรงแรมในปี 2560 ของบริ ษัทฯ จึงตํ่ากว่าปี
2559
รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า บริ ษัทฯ มีกําไรขันต้
้ นในส่วนธุรกิจให้ เช่าและ
บริ การเพิ่มขึน้ เนื่อ งจากอัตราการให้ เช่าของบริ ษัทฯ ในปี 2560 เพิ่มมากขึน้ และสาเหตุที่บริ ษัทฯ มีอัตรากําไรขัน้ ต้ นจากการ
ประกอบธุรกิจโรงแรมในปี 2560 ตํ่ากว่าปี 2559 เนื่องจากโรงแรมโมเดน่า เพิ่งเริ่ มเปิ ดให้ บริ การในช่วงปลายปี 2559 แต่ ปี 2560
เปิ ดบริ การเต็มปี ในช่วงแรกจึงยังมีอตั ราการเข้ าพักและอัตราค่าห้ องที่ค่อนข้ างตํ่า จึงทําให้ อตั รากําไรขันต้
้ นจากการประกอบธุรกิจ
โรงแรมในภาพรวมในปี 2560 ของบริษัทฯ ตํ่ากว่าปี 2559
นางสาวสุวรรณี เชียรสิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมว่า (1) ธุรกิจโรงแรมในปี 2561 มีทิศทางการเติบโต
อย่างไร (2) อัตราให้ บริการห้ องพักมีจํานวนเท่าใด และ (3) บริษัทฯ มีแผนที่จะเพิ่มอัตราค่าเช่าอย่างไร
รองกรรมการผู้จดั การสายงานบัญชีและการเงิน ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2561 ธุรกิจโรงแรมของบริษัทฯ จะมีอตั รา
กําไรที่สงู ขึ ้น เนื่องจากโรงแรมโมเดียน่าได้ เปิ ดให้ บริการเป็ นปี ที่สอง จึงคาดว่าจะทําให้ มีผลประกอบการที่เพิ่มขึ ้น ทังนี
้ ้ สําหรับอัตรา
ให้ บริการห้ องพัก เนื่องจากบริษัทฯ อยู่ระหว่างการส่งเสริมด้ านการตลาดและแนะนําโรงแรม ราคาห้ องพักจะอยู่ที่ประมาณ 1,700
บาท ต่อคืน สําหรับอัตราค่าเช่าอาคารสํานักงาน บริษัทฯ จะปรับขึ ้นทุกๆ 3 ปี โดยมีการปรับอัตราค่าเช่าเพิ่มขึ ้นโดยเฉลี่ยประมาณ
ร้ อยละ 12 – 20
นางสาวสุวรรณี เชียรสิริไกรวุฒิ ผู้ถอื หุ้น สอบถามต่อที่ประชุมว่า ธุรกิจโรงแรมของบริษัทฯ จะต้ องเปิ ดให้ บริการเป็ น
เวลากี่ปี จึงจะสร้ างกําไรได้
รองกรรมการผู้จดั การสายงานบัญชีและการเงิน ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า คาดว่าธุรกิจโรงแรมของบริษัทฯ จะต้ องเปิ ด
ให้ บริการเป็ นเวลาประมาณ 4 ปี จึงจะสามารถสร้ างกําไรได้
อย่างไร

นางสาววันทนา แพรธํารงกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีแผนการรับมือในสภาวะเศรษฐกิจฟองสบู่

ประธานอํานวยการ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบธุรกิจประเภทที่อยูอ่ าศัยเป็ นธุรกิจหลัก โดยธุรกิจ
ประเภททีอ่ ยู่อาศัยเป็ นธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะทีอ่ ยู่อาศัยระดับกลาง ทังนี
้ ้ ในการทําธุรกิจข้ างต้ น บริษัทฯ มี
การประเมินและควบคุมความเสี่ยง โดยบริษัทฯ จะมิได้ ดําเนินการก่อสร้ างบ้ านให้ แล้ วเสร็จทุกโครงการพร้ อมกันทีเดียวทังหมด
้
แต่
บริษัทฯ จะทยอยก่อสร้ างโดยศึกษาถึงความต้ องการของตลาด จึงทําให้ บริษัทฯ สามารถควบคุมความเสี่ยงในเรื่องสภาวะเศรษฐกิจ
ฟองสบูไ่ ด้
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นางคนึง มรรคธีรานุ วัฒน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมว่า ในการก่อสร้ างอาคาร บริ ษัทฯ เป็ นผู้ทําการก่อสร้ างเอง
หรือว่าจ้ างบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้ างภายนอกเพื่อทําการก่อสร้ าง
ประธานอํานวยการ ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า ในกรณีที่เป็ นการก่อสร้ างอาคารสูง บริ ษัทฯ จะว่าจ้ างบริ ษัทผู้รับเหมาจาก
ภายนอก เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน เพื่อให้ การบริ หารจัดการความเสี่ยงเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนในกรณีการ
ก่อสร้ างบ้ านจัดสรร บริ ษัทฯ เป็ นผู้ดําเนินการควบคุมการก่อสร้ างเอง เพื่อที่บริ ษัทฯ สามารถบริ หารค่าใช้ จ่ายต่างๆ ได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
นายปุญญ์ ชนะ ฐิ ตะเมธากุ ล ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมว่า (1) อัตราหนีค้ รัวเรื อนที่ลดลงส่งผลกระทบต่อการ
ดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ หรื อไม่ (2) บริ ษัทฯ ประสบเหตุการณ์ที่ลกู ค้ าถูกปฏิเสธสินเชื่อ ซึง่ ทําให้ ไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ให้ แก่
ลูกค้ าดังกล่าวได้ หรื อไม่ (3) บริ ษัทฯ มีการนําเทคโนโลยีมาปรับใช้ ในการประกอบธุรกิจเพื่อลดต้ นทุนการก่อสร้ างบ้ านที่อยู่อาศัย
หรือไม่
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2560 อัตราหนี ้ครัวเรื อนในประเทศไทยลดลง เนื่องจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทยมีนโยบายควบคุมการปล่อยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะฟองสบู่อสังหาริ มทรัพย์
อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาอัตราการขายของบริ ษัทฯ พบว่าอัตราการขายของบริ ษัทฯ ยังอยู่ในเกณฑ์ดี โดยบริ ษัทฯ ยังมีรายได้ รวมที่
เป็ นไปตามการคาดการณ์ของบริ ษัทฯ นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังได้ จดั ซื ้อเทคโนโลยีเพื่อมาปรับใช้ ในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ เพื่อ
ลดต้ นทุนในการผลิต
สําหรับประเด็นว่าลูกค้ าของบริษัทฯ มีการถูกปฏิเสธสินเชื่อหรือไม่ เนื่องจากบริษัทฯ มุ่งให้ บริการลูกค้ าที่เป็ นพนักงานบริษัทที่มีฐาน
เงินเดือนชัดเจนและสมํ่าเสมอ จึงทําให้ ลกู ค้ าดึงกล่าวมีความเสี่ยงในการถูกปฏิเสธสินเชื่อค่อนข้ างตํ่า
นางสาวสุวรรณี เชียรสิริไกรวุฒิ สอบถามต่อที่ประชุมว่า เหตุใดลูกค้ าจึงเลือกซื ้อสินค้ าและบริการของบริษัทฯ
กรรมการผู้จดั การใหญ่ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า ลูกค้ าเลือกซื ้อสินค้ าและบริการของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจ
โดยคํานึงถึงปั จจัยสําคัญต่างๆ เช่น ทําเลที่ตงั ้ การออกแบบ สภาพการใช้ สอย สิ่งอํานวยความสะดวก การสื่อสารกับผู้บริ โภคที่
ชัดเจน น่าสนใจ และราคาที่สมเหตุสมผล
ประธานอํานวยการ ชี ้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า สาเหตุที่ลกู ค้ าเลือกซื ้อสินค้ าและบริ การจากบริ ษัทฯ มิใช่เป็ นเพราะ
สินค้ าของบริ ษัทฯ มีราคาถูกที่สุด แต่เป็ นเพราะสินค้ าของบริ ษัทฯ คุ้มราคาที่สุด เช่น บริ ษัทฯ เป็ นผู้ให้ บริ การรายแรกที่จัดให้ มี
คลับเฮ้ าส์ในโครงการทาวน์โฮม อีกทังในโครงการยั
้
งมีสาธารณูปโภคอื่นอีกครบครันซึง่ คุ้มค่ากับราคาที่ลกู ค้ าจ่าย
หรือไม่

นายปุญญ์ ชนะ ฐิตะเมธากุล ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมว่า บริ ษัทฯ มีแผนที่จะนําเทคโนโลยีทางเลือกมาปรับใช้

ประธานอํานวยการ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า โดยทัว่ ไปแม้ เทคโนโลยีจะก้ าวหน้ าไปมาก แต่หากผู้ใช้ ส่วนใหญ่ยงั ไม่มีความ
พร้ อมสําหรับเทคโนโลยีดงั กล่าว การนําเทคโนโลยีดงั กล่าวมาปรับใช้ ก็มิได้ ก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุด ดังนัน้ ในการดําเนินธุรกิจของ
บริ ษัทฯ จึงเน้ นในเรื่ องการจัดให้ มีสาธารณูปโภคครบครัน สําหรับเทคโนโลยีอื่นๆ เช่น อินเตอร์ เน็ต หรื อแอพพลิเคชัน่ ต่างๆ บริษัทฯ
ได้ จดั ให้ มีตามความต้ องการของตลาดอย่างเหมาะสม
นายเทียนชัย เติมวานิช ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมว่า (1) ในปี 2563 บริษัทฯ มีนโยบายในการดําเนินธุรกิจอย่างไร
ที่จะทําให้ บริ ษัทฯ ถูกจัดลําดับเป็ น 1 ใน 5 ของผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สดุ โดยการเติบโตของบริษัทฯ
เป็ นถือเป็ นการเติบโตแบบ Organic Growth หรือ Inorganic Growth และบริษัทฯ มีแผนการร่วมทุนกับบริษัทอื่นหรือไม่ (2) ตามที่
บริ ษัทฯ มุ่งเน้ นในเรื่ องการเพิ่มมูลค่า (Value Added) จึงขอให้ บริ ษัทฯ โปรดยกตัวอย่าง และอธิบายเรื่ องการเพิ่มมูลค่าดังกล่าวว่า
บริษัทฯ จะมีการเพิ่มมูลค่าในรูปแบบของการเพิ่มยอดขาย หรือเป็ นการเพิ่มมูลค่าในรูปแบบอื่นใด
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ประธาน อํ า น วย การ ชี แ้ จงต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ า เนื่ อ งจากบริ ษั ท ฯ มี ก ารดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ แบบเชิ ง รุ ก จึ ง ทํ า ให้
บริ ษัทฯ มีการเติบโตในปี 2560 อยู่ในอัตราร้ อยละ 30-40 โดยบริ ษัทฯ มุ่งเน้ นการดําเนินธุรกิจประเภทที่อยู่อาศัย และอาคาร
สํานักงาน โดยการเติบโตเชิงรุกของบริษัทฯ บนพื ้นฐานของบริษัทฯ ที่มีความแข็งแกร่ง ความพร้ อมด้ านการเงิน ของผู้ถือหุ้น ความรู้
ความสามารถของคณะกรรมการ ผู้บริ หาร และความเชี่ยวชาญของพนักงาน บริ ษัทจึงมีศกั ยภาพในการเติบโตจากทัง้ ธุรกิจหลัก
และสามารถเปิ ดรับโอกาสที่จะเติบโตแบบก้ าวกระโดด สําหรับกลยุทธ์การเพิ่มมูลค่า บริษัทฯ มุ่งเน้ นในการเพิ่มปริมาณจองซื ้อที่พกั
อาศัยในโครงการต่างๆ ที่มากขึ ้น และมุ่งเน้ นเรื่ องการจัดทําสาธารณูปโภคให้ ครบครัน เพื่อตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภค
อย่างดีที่สดุ รวมทังการเพิ
้
่มคุณค่าให้ กบั พนักงาน โดยการส่งเสริม และผลักดันการเรียนรู้พฒ
ั นาตนเองอย่างต่อเนื่องของพนักงาน
นางคนึง มรรคธีรานุ วัฒน์ สอบถามต่อที่ประชุมว่า หากเปรี ยบเทียบระหว่างบริ ษัทจดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์ เช่น บริ ษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) บริ ษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) และ บริ ษัทฯ บริ ษัทใดประสบความสําเร็ จใน
การประกอบธุรกิจประเภทอสังหาริมทรัพย์มากที่สดุ
ประธานกรรมการบริ ห าร ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า สําหรับบริ ษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) และ บริ ษัท แสนสิริ จํากัด
(มหาชน) มุ่งเน้ นการดําเนินธุรกิจในด้ านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มุ่งเน้ นในการทําธุรกิจแบบ
ผสมผสานและกระจายความเสี่ยง โดยมุ่งเน้ นการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจรเพื่อการเติบโตอย่างยัง่ ยืน โดยการเพิ่ม
มูลค่าและการทําความเข้ าใจความต้ องการของลูกค้ า
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 ดังกล่าว
ในการนี ้ ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าวาระนี ้เป็ นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ระหว่ างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

ประธานฯ ได้ เสนอให้ ทปี่ ระชุมพิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 ซึง่ ได้ ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
และได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ ว โดยรายละเอียดปรากฏตามงบแสดงฐานะทาง
การเงินและงบกําไรขาดทุนซึง่ ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นครัง้ นี ้แล้ ว
จากนัน้ ประธานฯ ได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีผ้ ถู อื หุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี ้หรือไม่
เมื่อไม่มผี ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะทาง
การเงินและงบกําไรขาดทุน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560
ในการนี ้ ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าวาระนี ้จะต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ วและมีมติอนุมตั ิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุน สําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 ซึง่ ได้ ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต และได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ ว ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
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เอกสารแนบ 1
มติ
เห็นด้ วย

จํานวนผู้ถือหุ้น

จํานวนเสียง

(ราย)

(1 หุ้น = 1 เสียง)

และออกเสียงลงคะแนน

262 ราย

2,021,412,571 เสียง

100.00000

0 ราย

0 เสียง

0.00000

ไม่เห็นด้ วย
จํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม

2,021,412,571 เสียง

และออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง

3 ราย

1,149,240 เสียง

บัตรเสีย

0 ราย

0 เสียง

วาระที่ 4

ร้ อยละของจํานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

พิจารณาอนุมตั ิการจ่ ายเงินปั นผลและจัดสรรกําไร เพื่อเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย จากผลการ
ดําเนินงานสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว่ างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

ประธานฯ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 50 ของกําไรสุทธิ
หลังหักภาษีและทุนสํารองต่างๆ ทังหมดของงบการเงิ
้
นรวม ภายใต้ เงื่อนไขของแผนการลงทุน ความจําเป็ นและความเหมาะสมอื่น
ในอนาคต การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวข้ างต้ นจะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม
เว้ นแต่เป็ นการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลที่ให้ คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจอนุมตั ิให้ จ่ายเงินปั นผลได้ และรายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป ตามข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 39
ทังนี
้ ้ ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ รองกรรมการผู้จดั การ สายงานบัญชีและการเงิน เป็ นผู้รายงานให้ ที่ประชุมพิจารณาเพื่อ
อนุมัติการจ่ายเงินปั นผลและจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําปี เพื่อ เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย จากผลการดําเนินงานสําหรั บรอบ
ระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2560
รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1
มกราคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2560 บริ ษัทฯ มีกําไรสุทธิจํานวน 1,086.48 ล้ านบาท และกําไรสุทธิในส่วนผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ
จํานวน 1,093.71 ล้ านบาท ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม)
(“พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนจํากัด”) และตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 40 บริ ษัทฯ ต้ องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุน
สํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกําไรสุทธิ ประจําปี หักด้ วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสํารองนี ้จะมีจํานวนไม่น้อย
กว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน บริษัทฯ ได้ เสนอขอจัดสรรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมายไว้ จํานวน 60 ล้ านบาท
หลังจากจัดสรรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมายแล้ ว บริษัทฯ มีกําไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 ที่ยงั ไม่ได้ จดั สรรจํานวน 1,026.48 ล้ านบาท รวมเป็ นกําไรสะสมที่ยงั ไม่ได้ จดั สรรเป็ นจํานวน 1,607.04
ล้ านบาท ประกอบกับบริ ษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปั นผลได้ และเมื่อพิจารณาตามมาตรา 115 แห่งพ.ร.บ. บริ ษัท
มหาชนจํากัด และตามข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 39 คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ จ่ายเงินปั นผลประจําปี 2560 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
ในอัตราหุ้นละ 25 สตางค์ สําหรับหุ้นสามัญจํานวน 2,323,720,000 หุ้น รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 580,930,000 บาท
บริษัทฯ จะจ่ายเงินปั นผล ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถอื หุ้น (Record Date) ในวันศุกร์ ที่ 15 ธันวาคม
2560 และกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 โดยจ่ายจากกําไรที่เสียภาษีในอัตราร้ อยละ 20 สําหรับผู้ถือหุ้นที่เป็ น
บุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ ในอัตราเงินปั นผลคูณสองส่วนแปด
ทังนี
้ ้ การจ่ายเงินปั นผลในอัตราดังกล่าวข้ างต้ นเป็ นอัตราที่คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมและเป็ นไปตามนโยบาย
การจ่ายเงินปั นผล โดยคิดเป็ นประมาณร้ อยละ 53.1 และร้ อยละ 54.2 ของกําไรสุทธิ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1
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เอกสารแนบ 1
มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 ตามงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการตามลําดับ โดยการจ่ายเงินปั นผล
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 ที่อตั รา 25 สตางค์ต่อหุ้นเป็ นอัตราที่สงู กว่า
ระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 ซึง่ อยู่ที่อตั รา 23 สตางค์ต่อหุ้น
จากนัน้ ประธานฯ ได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี ้หรือไม่
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรื อ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการ
จ่ายเงินปั นผลและจัดสรรกําไร เพื่อเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย จากผลการดําเนินงานสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1
มกราคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2560
ในการนี ้ ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าวาระนี ้จะต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ วและมีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลและจัดสรรกําไร เพื่อเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย จาก
ผลการดําเนินงานสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2560 ตามรายละเอียดดังกล่าว
ข้ างต้ น ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ
เห็นด้ วย

จํานวนผู้ถือหุ้น

จํานวนเสียง

(ราย)

(1 หุ้น = 1 เสียง)

และออกเสียงลงคะแนน

264 ราย

2,021,533,173 เสียง

100.00000

0 ราย

0 เสียง

0.00000

ไม่เห็นด้ วย
จํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม

2,021,533,173 เสียง

และออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง

3 ราย

1,028,640 เสียง

บัตรเสีย

0 ราย

0 เสียง

วาระที่ 5

ร้ อยละของจํานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

พิจารณาอนุมตั ิการเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้ นจากตําแหน่ งตามวาระ ประจําปี
2561

ประธานฯ ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนจํากัด และตามข้ อบังคับของ
บริ ษัทฯ ข้ อ 17 ซึง่ กําหนดให้ กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการที่มีอยู่ทงหมด
ั้
ในการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจําปี ทกุ ครัง้ โดยให้ กรรมการที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้ออกจากตําแหน่ง โดยกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งอาจได้ รับ
เลือกตังเข้
้ ามาดํารงตําแหน่งใหม่ได้ ซึง่ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ครัง้ นี ้ มีกรรมการซึง่ ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตาม
วาระ จํานวน 3 ท่าน ได้ แก่
1) นายฐาปน

สิริวฒ
ั นภักดี

กรรมการ

2) นายชายน้ อย

เผื่อนโกสุม

กรรมการอิสระ

3) นายอุดม

พัวสกุล

กรรมการอิสระ

และเพือ่ ให้ เป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาลและเพื่อให้ ผ้ ถู อื หุ้นสามารถลงคะแนนได้ อย่างเป็ นอิสระ กรรมการที่ต้องพ้ นจาก
ตําแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน ได้ ขอออกจากห้ องประชุมก่อนการพิจารณารายละเอียดของวาระนี ้
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จากนัน้ ประธานฯ ได้ ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริ ษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อ พิจ ารณา
เลือกตังเป็
้ นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้ นจากตําแหน่งตามวาระ ซึง่ ถือเป็ นกรรมการที่มีส่วนได้ เสียในวาระนี ้ ได้ พิจารณาแล้ ว
เห็นชอบกับข้ อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ซึง่ ไม่รวมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาที่มี
ส่วนได้ เสีย เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ต้องพ้ นจากตําแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน
กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึง่ และดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยเช่นเดิม ได้ แก่
1) นายฐาปน

สิริวฒ
ั นภักดี

กรรมการ

2) นายชายน้ อย

เผื่อนโกสุม

กรรมการอิสระ

3) นายอุดม

พัวสกุล

กรรมการอิสระ

ทังนี
้ ้ เนื่องจากคณะกรรมการบริ ษัทมีความเห็นว่าบุคคลดังกล่าวข้ างต้ นเป็ นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคณ
ุ สมบัติ
ครบถ้ วนตามพ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนจํากัด และไม่มีลักษณะต้ องห้ ามแต่งตัง้ ให้ เป็ นกรรมการบริ ษัทของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยนายชายน้ อย เผื่อนโกสุม และนายอุดม พัวสกุล มีคุณสมบัติที่จะดํารงตําแหน่งเป็ น
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ สามารถให้ ความเห็นได้ อย่างเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริ หาร และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ ประวัติโดยย่อและข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องของผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ รวมทังนิ
้ ยามกรรมการอิสระของ
บริษัทฯ ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบการประชุมซึง่ ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมในครัง้ นี ้แล้ ว
จากนันประธานฯ
้
ได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี ้หรือไม่
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรื อ แสดงความคิดเห็นเพิ่ม ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเลือกตังกรรมการ
้
แทนกรรมที่ต้องพ้ นจากตําแหน่งตามวาระ เป็ นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใสในการลงคะแนน และเพื่อให้ เป็ นไปตามหลักการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี
ในการนี ้ประธานฯ ได้ ชี ้แจงให้ ที่ประชุมทราบว่า วาระนี ้ต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ วและมีมติอนุมัติเลือกตังกรรมการที
้
่พ้นจากตําแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน กลับเข้ าดํารง
ตําแหน่งเป็ นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง และให้ ดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยเช่นเดิม ตามที่เสนอ โดยลงมติเลือกตัง้
กรรมการเป็ นรายบุคคล ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
1) นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
ตําแหน่ ง กรรมการ
ที่ประชุมได้ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิให้ เลือกกลับเข้ าดํารง
ตําแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ซึง่ ดํารงตําแหน่งกรรมการ ต่อไปอีกวาระหนึง่ ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
มติ
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย

จํานวนผู้ถือหุ้น

จํานวนเสียง

(ราย)

(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของจํานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

265 ราย

2,021,598,573 เสียง

99.99458

2 ราย

109,600 เสียง

0.00542
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จํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม

2,021,708,173 เสียง

และออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง

3 ราย

1,028,640 เสียง

บัตรเสีย

0 ราย

0 เสียง

2) นายชายน้ อย เผื่อนโกสุม

ตําแหน่ ง

กรรมการอิสระ

ที่ประชุมได้ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิให้ เลือกกลับเข้ า
ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ ต่อไปอีกวาระหนึง่ ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
มติ
เห็นด้ วย

จํานวนผู้ถือหุ้น

จํานวนเสียง

(ราย)

(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของจํานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

265 ราย

2,021,708,173 เสียง

100.00000

0 ราย

0 เสียง

0.00000

ไม่เห็นด้ วย
จํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม

2,021,708,173 เสียง

และออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง

3 ราย

1,028,640 เสียง

บัตรเสีย

0 ราย

0 เสียง

3) นายอุดม พัวสกุล

ตําแหน่ ง

กรรมการอิสระ

ที่ประชุมได้ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถอื หุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิให้ เลือกกลับเข้ า
ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ ต่อไปอีกวาระหนึง่ ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
มติ
เห็นด้ วย

จํานวนผู้ถือหุ้น

จํานวนเสียง

(ราย)

(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของจํานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

265 ราย

2,021,708,173 เสียง

100.00000

0 ราย

0 เสียง

0.00000

ไม่เห็นด้ วย
จํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม

2,021,708,173 เสียง

และออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง

3 ราย

1,028,640 เสียง

บัตรเสีย

0 ราย

0 เสียง

ที่ประชุมเชิญกรรมการทัง้ 3 ท่าน ที่ได้ รับอนุมตั ิให้ กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการ เข้ าห้ องประชุม
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วาระที่ 6

พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจําปี 2561

ประธานฯ ได้ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนจํากัด ซึง่ กําหนดให้ ที่ประชุมผู้
ถือหุ้นอนุมตั ิการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาได้ เสนออัตราการจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริ ษัทประจําปี 2561 ให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาเพื่อนําเสนอต่อที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น และเป็ นการส่งเสริมการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัทในการสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ แก่บริ ษัทฯ ซึง่ อัตราการจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ได้ พิจารณาถึงผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี ที่ผ่านมา ประกอบกับความเหมาะสมกับขอบเขตหน้ าที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด และผลการปฏิบตั ิงานในสภาวการณ์ปัจจุบนั ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ
ของกรรมการ ความต้ อ งการของบริ ษัทฯ ที่กําลังขยายตัว ทางธุร กิจ รวมทัง้ ได้ เปรี ย บเทีย บข้ อ มูลอ้ างอิ งกับ บริ ษั ทอื่น ที่ อ ยู่ใ น
อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน เพื่อ ให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาให้ ความเห็นชอบ และนําเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมตั ิ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ประธาน
หน่ วย : บาท/บุคคล

สมาชิก

ค่ าเบีย้ ประชุม ค่ าตอบแทน ค่ าเบีย้ ประชุม ค่ าตอบแทน
(รายครัง้ )

(รายเดือน)

(รายครัง้ )

(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

-

ค่าตอบแทนคณะกรรมการกํากับดูแลบรรษัทภิบาล

22,000

-

18,000

-

หมายเหตุ

/1

ไม่รวมกรรมการบริ หารซึ่งเป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษัทฯ

โดยเสนอค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจําปี 2561 เมื่อรวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ า
มี ) ในวงเงิ น ไม่ เ กิ น 9 ล้ า นบาท เท่ า กับ วงเงิ น ในปี 2560 โดยในส่ ว นของค่ า ตอบแทนพิ เ ศษขอให้ ที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น อนุมัติ ใ ห้
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็ นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมจากผลประกอบการของบริ ษัทฯ เป็ น
สําคัญ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมที่ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นในครัง้ นี ้แล้ ว
ทังนี
้ ้ ในปี 2560 บริ ษัทฯ ได้ จ่ายค่าตอบแทนให้ แก่กรรมการ รวมเป็ นเงินจํานวนทังสิ
้ ้น 6,440,000 บาท ซึง่ อยู่ในวงเงิน 9
ล้ านบาท ตามที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560
จากนันประธานฯ
้
ได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี ้หรือไม่
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรื อ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน
กรรมการบริษัท ประจําปี 2561
ในการนี ้ ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าวาระนี ้จะต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวน
เสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม
มติ
อนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัท ประจําปี 2561 ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทัง้ หมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี ้
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จํานวนผู้ถือหุ้น
(ราย)

มติ
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

267
0
3

ราย
ราย
ราย

จํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
บัตรเสีย

วาระที่ 7

0

จํานวนเสียง
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของจํานวนเสียงทัง้ หมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

2,021,753,673 เสียง
0 เสียง
1,028,640 เสียง

99.94915
0.0000
0.05085

2,022,782,313 เสียง
ราย

0 เสียง

พิจารณาอนุมตั ิการแต่ งตัง้ และกําหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจําปี 2561

ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายชายน้ อย เผื่อนโกสุม ประธานกรรมการตรวจสอบ (“ประธานกรรมการตรวจสอบ”) เป็ น
ผู้ดําเนินการประชุมในวาระนี ้
ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ แถลงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนจํากัด และ
ตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 41 ซึ่งกําหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี แต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชีของ
บริ ษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการบริ ษัทโดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจากบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยทาง บริ ษัท เคพีเอ็มจี
ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ได้ เสนอผู้สอบบัญชี 3 ท่าน ตามรายชื่อต่อไปนี ้ คนใดคนหนึ่ง เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําปี 2561
และมีอาํ นาจตรวจสอบ ทํา และลงนามในรายงานการสอบบัญชี
1. นางวิไล
2. นางสาวนิตยา
3. นางสาวนภาพร

บูรณกิตติโสภณ
เชษฐโชติรส
สาธิตธรรมพร

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3920 หรือ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 หรือ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7494

ทัง้ นี ้ ในการพิจารณาแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ คณะกรรมการได้ พิจารณาถึงความพร้ อม ขอบเขตการให้ บริ การ
อัตราค่าสอบบัญชี ประกอบกับประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี และความเป็ นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้ เสียกับบริษัทฯ
บริ ษัทย่อย ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว กระบวนการสอบบัญชี รวมทัง้ ความต่อเนื่องในการ
ตรวจสอบ โดย ผู้สอบบัญชีทงั ้ 3 รายดังกล่าว มีคณ
ุ สมบัติตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด และอยู่ในสังกัดของบริษัทผู้สอบบัญชีซงึ่
มีชื่อเสียงและมีความน่าเชื่อถือเป็ นที่ยอมรับในมาตรฐานทัว่ ไป
ทังนี
้ ้ บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด และผู้สอบบัญชีทงั ้ 3 ราย ไม่มีความสัมพันธ์ และส่วนได้ เสียกับบริ ษัทฯ
บริ ษัทย่อย ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ ผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย รวมถึงผู้สอบบัญชีทงั ้ 3 รายดังกล่าวข้ างต้ น ไม่มีผ้ สู อบบัญชีรายใดที่
ปฏิบตั หิ น้ าที่มาแล้ วเป็ นเวลา 5 ปี ติดต่อกัน
นอกจากนัน้ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ เสนอต่อที่ประชุมให้ พิจารณาอนุมตั ิการกําหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ รวม
ทังสิ
้ ้นไม่เกิน 1,320,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

• ค่าตรวจสอบงบการเงินประจําปี ของบริษัทฯ เป็ นจํานวน 570,000 บาท
• ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ เป็ นจํานวน 750,000 บาท
ทังนี
้ ้ สาเหตุที่ค่าสอบบัญชีประจําปี เพิ่มขึ ้นจากปี 2560 จํานวน 70,000 บาท เนื่องจากมีการปรับรอบระยะเวลาบัญชีปี
2560 ให้ สิ ้นสุดเดือนกันยายน 2560 จึงทําให้ ปี 2560 มีรอบระยะเวลา 9 เดือน (มกราคม ถึง กันยายน 2560) ในขณะที่ปี 2561 มี
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รอบระยะเวลา 12 เดือน (ตุลาคม 2560 ถึง กันยายน 2561 และค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาลเพิ่มขึน้ จากปี 2560 จํานวน
250,000 บาท เนื่องจากปี 2561 มีรอบระยะเวลาบัญชี 12 เดือน (โดยมีงบระหว่างกาล 3 ไตรมาส) ซึ่งมากกว่ารอบระยะของปี
2560 จํานวน 3 เดือน (ซึง่ มีงบการเงินระหว่างกาลเพียง 2 ไตรมาส) ประกอบกับในปี 2561 มีรายการทางธุรกิจของโครงการเอฟ
วายไอ และโรงแรมโมเดียน่าเพิ่มขึน้ จึงทําให้ มีปริ มาณงานมากขึน้ หากรวมค่าสอบบัญชีในปี 2560 ให้ เป็ นฐาน 12 เดือ นเพื่อ
เปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีในปี 2561 จํานวน 1,320,000 บาท ส่วนเพิ่มในปี 2561 จะคิดเป็ นเพียงร้ อยละ 5.6
จากนันประธานฯ
้
ได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีผ้ ถู อื หุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี ้หรือไม่
นางคนึง มรรคธีรานุวัฒน์ สอบถามต่อที่ประชุมว่า เหตุใดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีจงึ มีการปรับเพิ่มขึ ้นทุกปี
ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปี นี ้มีการปรับขึ ้นซึง่ สอดคล้ องกับปริ มาณ
งานสอบบัญชีที่มีจํานวนมากขึน้ เนื่องจากโรงแรมโมเดียน่า อาคาร เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ และโครงการสามย่านมิตรทาวน์ที่อยู่
ระหว่างการพัฒนาก่อสร้ าง ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ เปรี ยบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่นําเสนอกับบริ ษัทผู้สอบบัญชีรายอื่นแล้ ว พบว่า
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีท่ีนําเสนอเป็ นอัตราค่าตอบแทนที่ใกล้ เคียงกับค่าตอบแทนของบริ ษัทผู้สอบบัญชีรายอื่น และเพื่อให้ เกิด
ความต่อเนื่องในการปฏิบตั ิงาน บริษัทฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบัญชี จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และอนุมตั ิการกําหนดค่าสอบบัญชีตามที่เสนอ
นางสาวสุวรรณี เชียรสิริไกรวุฒิ สอบถามต่อที่ประชุมว่า ในปี 2559 บริ ษัทฯ มีการกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
เป็ นจํานวนเท่าใด เหตุใดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจึงมีการปรับเพิ่มขึ ้น เนื่องจากในปั จจุบนั มีการใช้ เทคโนโลยีมากขึ ้นอีกทัง้ ผู้สอบ
บัญชียงั มิต้องเดินทางไปสอบบัญชีในต่างประเทศ
ประธานกรรมการบริ หาร ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2559 บริ ษัทฯ มีการกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็ นจํานวน
1,120,000 บาท โดยสาเหตุที่ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีการปรับสูงขึ ้น เนื่องจากปริมาณงานและขอบข่ายการสอบบัญชีของบริ ษัทฯ
มีมากขึ ้น กล่าวคือ บริษัทฯ มีการลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้ นเวนเจอร์ (GVREIT) นอกจากนี ้
บริษัทฯ ยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและอยู่ระหว่างการเริ่มบริหารงานอีกหลายโครงการ ทังนี
้ ้ เพื่อให้ สอดคล้ องกับหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี บริ ษัทฯ ได้ เปรี ยบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี และคุณสมบัติผ้ ูสอบบัญชีในอุตสาหกรรมเดียวกัน อีกทัง้
บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นบริ ษัทผู้สอบบัญชีซงึ่ มีชื่อเสียงและมีความน่าเชื่อถือเป็ นที่ยอมรับในมาตรฐานทัว่ ไป
และมีค่าสอบบัญชีอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม สอดคล้ องกับปริมาณงานของบริษัทฯ
นางคนึง มรรคธีรานุวัฒน์ สอบถามต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ สามารถเจรจาให้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
ซึง่ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ไม่ปรับขึ ้นค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ในปี ถดั ไปได้ หรือไม่
ประธานฯ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วพบว่าการกําหนดค่าตอบแทน
ของผู้สอบบัญชี จะต้ องสอดคล้ องกับปริ มาณงานที่มากขึน้ ทัง้ นี ้ บริ ษัทฯ จะใช้ ความพยายามอย่างดีที่สดุ ในการเจรจาเกี่ยวกับ
ค่าตอบแทนกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต่อไป
ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี ้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า การปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์และมาตรฐานการสอบบัญชีในทุก
ปี ของสภาวิชาชีพการบัญชี ส่งผลให้ ปริมาณงานของผู้สอบบัญชีมีจํานวนมากขึ ้น ทังนี
้ ้ บริษัทฯ จะพยายามเจรจากับผู้สอบบัญชีใน
การกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่เป็ นประโยชน์สงู สุดต่อผู้ถือหุ้น
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรื อ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการ
แต่งตังและกํ
้
าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจําปี 2561
ในการนี ้ประธานได้ ชี ้แจงให้ ที่ประชุมทราบว่า วาระนี ้ต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
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เอกสารแนบ 1
มติ ที่ประชุมได้ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
มติ
เห็นด้ วย

จํานวนผู้ถือหุ้น

จํานวนเสียง

(ราย)

(1 หุ้น = 1 เสียง)

และออกเสียงลงคะแนน

267 ราย

2,021,700,907 เสียง

99.99639

2 ราย

73,000 เสียง

00.00361

ไม่เห็นด้ วย
จํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม

2,021,773,907 เสียง

และออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง

3 ราย

1,028,640 เสียง

บัตรเสีย

0 ราย

0 เสียง

วาระที่ 8

ร้ อยละของจํานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)

วาระนี ้เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ กบั ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่ องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กําหนดไว้ ในหนังสือบอกกล่าวเรี ยกประชุม
โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนัน้ ให้ อยู่ภายใต้ หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกําหนด
ตามพ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนจํากัด มาตรา 105 วรรค 2 กําหนดไว้ ว่า เมื่อ ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุม
ตามลําดับระเบียบวาระที่กําหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมแล้ ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีห้ ุนนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นที่
จําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จะขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กําหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้
ดังนัน้ หากมีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดประสงค์จะเสนอเรื่ องอื่นๆ นอกเหนือจากการวาระการประชุมที่ระบุไว้ ในหนังสือบอกกล่าว
เรียกประชุม จะต้ องมีเสียงสนับสนุนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
หรือไม่น้อยกว่า 774,573,333 หุ้น จาก
จํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
2,323,720,000 หุ้น จึงจะสามารถบรรจุเป็ นวาระให้ ที่ประชุมพิจารณาได้
ทังนี
้ ้ ไม่ปรากฏว่ามีผ้ ถู ือหุ้นรายใดเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กําหนดไว้ ในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม
จากนัน้ ประธานฯ ได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นอื่นหรือไม่ โดยมีผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับ
มอบฉันทะมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติม ดังต่อไปนี ้
นายชัยวุฒิ พร้ อมพานิชย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมว่า ตามที่ บริ ษัท เฟรเซอร์ ส พร็ อพเพอร์ ตี ้ โฮลดิงส์ (ประเทศ
ไทย) จํากัด (“FPHT”) ได้ เข้ าซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ FPHT มีทิศทางในการลงทุนในบริ ษัทฯ อย่างไร และ FPHT มีการ
ประกอบธุรกิจทับซ้ อนกันกับบริษัทฯ หรือไม่
ประธานกรรมการบริ หาร ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า บริ ษัทฯ มิได้ ประกอบธุรกิจทับซ้ อนกันกับ FPHT แต่อย่างใด ทังนี
้ ้ การ
เข้ าลงทุนของ FPHT ทําให้ บริ ษัทฯ มีความเข้ มแข็งในด้ านการบริ หารงานและเงินลงทุนที่เพิ่มมากขึน้ นอกจากนี ้ FPHT ยังได้ นํา
ความรู้ ความสามารถ และรู ปแบบการดําเนินธุรกิจระดับนานาชาติ เพื่อเสริ มสร้ างการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ และก่อให้ เกิดการ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืนมากขึ ้น
นายชั ย วุ ฒิ พร้ อมพานิ ชย์ ผู้ ถื อ หุ้ น สอบถามต่อ ที่ประชุมว่า บริ ษัทฯ มียอดขายที่รอการรั บรู้ รายได้ จากการโอน
กรรมสิทธิ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็ นจํานวนเท่าใด
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เอกสารแนบ 1
ประธานกรรมการบริหาร ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มียอดขายที่รอการรับรู้รายได้ จากการโอนกรรมสิทธิ์ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560 ประมาณ 4,000 ล้ านบาท
นายรั กชัย ธนาคีรี ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมว่า ในแต่ละไตรมาสของปี 2561 บริ ษัทฯ คาดว่าจะมีการเปิ ดตัว
โครงการใหม่จํานวนกี่โครงการ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2561 บริ ษัทฯ จะมีการเปิ ดตัวโครงการใหม่ 34 โครงการ ดังนี ้ ไตร
มาสที่ 1 จํานวน 5 โครงการ ไตรมาสที่ 2 จํานวน 12 โครงการ ไตรมาสที่ 3 จํานวน [9] โครงการ และไตรมาสที่ 4 จํานวน 8 โครงการ
โดยโครงการส่วนใหญ่ จะเป็ นทาวน์เฮ้ าส์ จํานวน 20 โครงการ บ้ านแฝดจํานวน 8 โครงการ บ้ านเดี่ยวจํานวน 4 โครงการ และ
โครงการในต่างจังหวัดอีก 2 โครงการ
เมื่อที่ประชุมไม่มีเรื่ องอื่นใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ สละเวลามาร่ วมประชุม และได้
เสนอข้ อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์ และกล่าวปิ ดการประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 11.35 น.
ลงชื่อ

ลงชื่อ

นายวันชัย ศารทูลทัต

ประธานกรรมการ/

(นายวันชัย ศารทูลทัต)

ประธานที่ประชุม

นายธนพล ศิ ริธนชัย

ประธานอํานวยการ

(นายธนพล ศิริธนชัย)
ลงชื่อ นางสาวปรัศนีย์ สุระเสถียร
(นางสาวปรัศนีย์ สุระเสถียร)

เลขานุการบริษัท/
ผู้บนั ทึกการประชุม
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เอกสารแนบ 3
ประวัติของกรรมการที่ครบกําหนดตามวาระซึ่งได้ รับการเสนอชื่อกลับเข้ าดํารงตําแหน่ ง
1. นายวันชัย ศารทูลทัต
ชื่อ-นามสกุล
ประเภทกรรมการ
ตําแหน่งปั จจุบนั
อายุ
สัญชาติ
วันที่ได้ รับแต่งตังครั
้ ง้ แรก
คุณวุฒิทางการศึกษา

: นายวันชัย ศารทูลทัต
: กรรมการอิสระ
: • ประธานกรรมการ
• ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
: 72 ปี
: ไทย
: 26 ธันวาคม 2555
: • ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
• ปริญญาตรี นิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
: -ไม่ม-ี

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นใน GOLD (ร้ อยละ) โดยนับรวมการ : -ไม่ม-ี / 0.00% (0 หุ้น)
ถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ
: -ไม่ม-ี
ผู้บริหาร
จํานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
: 6 ปี
จํานวนปี ที่เป็ นกรรมการอิสระ
: 6 ปี
รวมระยะเวลาที่เป็ นกรรมการอยู่+ระยะเวลาที่จะดํารง : 9 ปี
ตําแหน่งจนครบวาระนี ้
ประสบการณ์ การทํางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ งในบริษทั จดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย :
-ไม่ม-ี
ตําแหน่ งในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย :
2558 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ บจก. โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน
2555 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บจก. วีเอ็นยู เอ็กซิบชิ นั่ ส์ เอเชีย-แปซิฟิก
2554 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ
บจก. เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้ นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้ นท์
2554 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ
บจก. เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ
2554 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ
บจก. เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์ เนชัน่ แนล
2554 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ
บจก. เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบชิ นั่ ออกาไนเซอร์
2551 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ
บจก. ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก
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เอกสารแนบ 3
ประสบการณ์ :
ปลัดกระทรวงคมนาคม
ประธานกรรมการ
บมจ. การบินไทย
ประธานคณะกรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
กรรมการ
การรถไฟแห่งประเทศไทย
กรรมการ
องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
ตําแหน่ งในกิจการที่แข่ งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
-ไม่ม-ี
จํานวนครัง้ ในการเข้ าประชุมในรอบปี บญ
ั ชีที่ผ่านมา:
คณะกรรมการบริษัท
6 ครัง้ / 6 ครัง้
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 2 ครัง้ / 2 ครัง้
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เอกสารแนบ 3
ประวัติของกรรมการที่ครบกําหนดตามวาระซึ่งได้ รับการเสนอชื่อกลับเข้ าดํารงตําแหน่ ง
2. นายโชติพัฒน์ พีชานนท์
ชื่อ-นามสกุล
ประเภทกรรมการ
ตําแหน่งปั จจุบนั
อายุ
สัญชาติ
วันที่ได้ รับแต่งตังครั
้ ง้ แรก
คุณวุฒิทางการศึกษา

:
:
:
:
:
:
:

นายโชติพฒ
ั น์ พีชานนท์
กรรมการ
กรรมการ
55 ปี
ไทย
23 เมษายน 2556
• ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัย
มิสซูรี สหรัฐอเมริกา
: • Director Certification Program (DCP 155/2555)

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นใน GOLD (ร้ อยละ) โดยนับรวมการ : -ไม่ม-ี / 0.00% (0 หุ้น)
ถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ
: เป็ นสามีของพี่สาว
ผู้บริหาร
นายฐาปน สิริวฒ
ั นภักดี และนายปณต สิริวฒ
ั นภักดี
จํานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
: 5 ปี 8 เดือน
รวมระยะเวลาที่เป็ นกรรมการอยู่+ระยะเวลาที่จะดํารง : 8 ปี 8 เดือน
ตําแหน่งจนครบวาระนี ้
ประสบการณ์ การทํางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ งในบริษทั จดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย :
2551 – ปั จจุบนั
ประธานคณะกรรมการบริหาร
บมจ. อาคเนย์ประกันภัย
2551 – ปั จจุบนั
ประธานคณะกรรมการบริหาร
บมจ. อาคเนย์ประกันชีวิต
2554 – ปั จจุบนั
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
บมจ. เสริมสุข จํากัด
2560 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บมจ. ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชัน่

ตําแหน่ งในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย :
2550 – ปั จจุบนั
ที่ปรึกษา
บจก. ทีซซี ี โฮลดิ ้ง
2551 – ปั จจุบนั
กรรมการผู้จดั การใหญ่
บจก. เครืออาคเนย์
2551 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการบริหาร
บจก. อาคเนย์ แคปปิ ตอล
2551 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บจก. ทีซซี ี เทคโนโลยี
2556 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษัท เฟรเซอร์ส เซ็นเตอร์ พอยต์ ลิมิเต็ด
2556 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษัท เฟรเซอร์ส แอนด์ นีฟ ลิมิเต็ด
2559 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บมจ. บิก๊ ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
2559 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บจก. บิก๊ ซี เซอร์ วสิ เซส
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เอกสารแนบ 3
ประสบการณ์ :
2543 – 2550
2538 – 2543

Head of Investment Banking
Deutsche Bank, Bangkok
Head of Corporate Banking
JP Morgan Chase, Bangkok/Hong Kong
Local Corporate Team
2533 – 2538
Relationship Manager,
Bank of America, Bangkok
Local Corporate Team
2531 – 2533
Relationship Manager
TISCO Securities Co., Ltd. Thailand
ตําแหน่ งในกิจการที่แข่ งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
-ไม่ม-ี
จํานวนครัง้ ในการเข้ าประชุมในรอบปี บญ
ั ชีที่ผ่านมา:
คณะกรรมการบริษัท
5 ครัง้ / 6 ครัง้
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เอกสารแนบ 3
ประวัติของกรรมการที่ครบกําหนดตามวาระซึ่งได้ รับการเสนอชื่อกลับเข้ าดํารงตําแหน่ ง
3. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
ชื่อ-นามสกุล
ประเภทกรรมการ
ตําแหน่งปั จจุบนั
อายุ
สัญชาติ
วันที่ได้ รับแต่งตังครั
้ ง้ แรก
คุณวุฒิทางการศึกษา

: นายสิทธิชยั ชัยเกรียงไกร
: กรรมการผู้มอี าํ นาจลงนาม
: • กรรมการ
• กรรมการบริหาร
: 64 ปี
: ไทย
: 26 ธันวาคม 2555
: • ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•
Mini MBA สาขา Leadership Management
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
: • Directors Certification Program (DCP 26/2546)
•
DCP Refresher Course (2/2549)
: -ไม่ม-ี / 0.00% (0 หุ้น)

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นใน GOLD (ร้ อยละ) โดยนับรวมการ
ถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ
: -ไม่ม-ี
ผู้บริหาร
จํานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
: 6 ปี
รวมระยะเวลาที่เป็ นกรรมการอยู่+ระยะเวลาที่จะดํารง : 9 ปี
ตําแหน่งจนครบวาระนี ้
ประสบการณ์ การทํางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ งในบริษทั จดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย :
2559 – ปั จจุบนั
กรรมการ / กรรมการบริหาร

บมจ. บิก๊ ซี ซุปเปอร์ เซ็นเตอร์

2550 – ปั จจุบนั

กรรมการ / กรรมการบริหาร

บมจ. ยูนิเวนเจอร์

2550 – ปั จจุบนั

กรรมการ / กรรมการบริหาร

บมจ. อาหารสยาม

2544 – ปั จจุบนั

กรรมการ / กรรมการบริหาร

บมจ. เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์

2549 – ปั จจุบนั

กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2

บมจ. โออิชิ กรุ๊ป

2554 – ปั จจุบนั

กรรมการ / รองประธานคณะกรรมการบริหาร คนที่ 2

บมจ. เสริมสุข
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เอกสารแนบ 3
ตําแหน่ งในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย :
2559 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บจก. วัฒนภักดี

2558 – ปั จจุบนั

กรรมการ / กรรมการบริหาร

บจก. ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้ นท์

2556 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท เฟรเซอร์ แอนด์นีฟ ลิมิเต็ด

2556 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ ตี ้ ลิมเิ ต็ด

2553 – ปั จจุบนั

กรรมการรองกรรมการ ผู้อํานวยการใหญ่อาวุโส

บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ

2550 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บจก. อีสเทิร์น ซีบอร์ ด อินดัสเตรียลเอสเตท (ระยอง)
ประสบการณ์ :
2546 – 2553
ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่
บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ
ตําแหน่ งในกิจการที่แข่ งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
-ไม่ม-ี
จํานวนครัง้ ในการเข้ าประชุมในรอบปี บญ
ั ชีที่ผ่านมา:
คณะกรรมการบริษัทฯ
6 ครัง้ / 6 ครัง้
คณะกรรมการบริหาร
12 ครัง้ / 12 ครัง้

36

เอกสารแนบ 3
นิยามกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ (Independent Director) หมายถึง กรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติสอดคล้ องกับหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีคณ
ุ สมบัติและลักษณะต้ องห้ ามของกรรมการอิสระของบริษัทฯ เทียบเท่ากับข้ อกําหนด
ของกลต.และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี ้

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้ องกับกรรมการอิสระรายนันๆ
้ ด้ วย
2. ไม่เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง ที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจํา หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของ
บริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อของผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ
ทังในปั
้ จจุบนั และก่อนเป็ นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร
รวมทังคู
้ ่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้ รับการเสนอชื่อ
เป็ นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษัทฯ
ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
้ เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้มีอํานาจควบคุม
ของผู้มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของ
บริษัทฯ ทังในปั
้ จจุบนั และก่อนเป็ นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้
ให้ รวมถึงการไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผ้ สู อบบัญชีของบริษัทฯ บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ ทังในปั
้ จจุบนั และก่อนเป็ นกรรมการ
อิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็ นผู้ให้ บริการทางวิชาชีพใด ๆ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่มีมลู ค่าการให้ บริการทางวิชาชีพอื่นเกินกว่า
2 ล้ านบาทต่อปี กับบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ให้
รวมถึงการไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อ หุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การวิชาชีพนัน้ ๆ ทัง้ ในปั จจุบันและก่อนเป็ น
กรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ อง
กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย ทังนี
้ ้ให้ รวมถึงการ
ไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้ รับเงินเดือ น
ประจํา หรื อผู้ที่ถือหุ้นเกินร้ อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริ ษัทอื่นซึง่ ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง
เดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ ีนยั กับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ ได้
10. กรรมการอิสระที่มีคณ
ุ สมบัติตามข้ อ 1 - 7 อาจได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ ตดั สินใจในการดําเนินกิจการของ
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ โดย
มีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective decision) ได้
ในการพิจารณาคุณสมบัติกรรมการอิสระสําหรับช่วงระยะเวลาย้ อนหลังให้ ถือปฏิบตั ิหลักเกณฑ์ข้างต้ น เว้ นแต่ได้ รับผ่อนผันจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
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ที่ GOLD 2561-62/010
ทะเบียนเลขที่ 0107537002273
เรียน

ท่านผู้ถือหุ้น

วันที่ 14 ธันวาคม 2561

เรื่อง การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจําปี 2562 ครัง้ ที่ 26
ตามที่บริษัทฯ กําหนดวันประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจําปี 2562 ครัง้ ที่ 26 ณ ห้ องวิคเตอร์ 2 – 3 วิคเตอร์ คลับ ชัน้ 8 สาทร
สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม
2562 เวลา 10:00 น. เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ดังรายละเอียดปรากฏตามคําบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี
2562 ครัง้ ที่ 26 นัน้
บริ ษัทฯ ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าว หากท่านไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้ ท่านสามารถ
มอบฉันทะให้ บคุ คลอื่น หรือบุคคลใดบุคคลหนึง่ ดังต่อไปนี ้ คือ
1. นายชายน้ อย เผื่อนโกสุม
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ 68 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 98 สาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ ชัน้ 36 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
2. นายอุดม พัวสกุล
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
อายุ 67 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 98 สาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ ชัน้ 36 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
กรรมการดังรายนามข้ างต้ นไม่มีส่วนได้ เสียในวาระการประชุม ยกเว้ นวาระการประชุมพิจารณากําหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษัท
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ จดั เตรี ยมหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ซึง่ เป็ นแบบที่กําหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน
มายังท่านด้ วยแล้ ว ขอได้ โปรดกรอกรายละเอียดลงในช่องว่างของผู้ที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะ ให้ เข้ าร่ วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนและลงนามผู้มอบฉันทะ โดยในการมอบฉันทะ ท่านอาจแสดงความประสงค์ที่จะให้ ออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ
ว่า เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียงไว้ ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะของท่านออกเสียงลงคะแนนตามความ
ประสงค์ของท่านก็ได้ นอกจากนัน้ ยังมีหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก เป็ นแบบทั่วไป ซึ่งเป็ นแบบที่ง่ายไม่ซบั ซ้ อน และหนังสือมอบ
ฉันทะ แบบ ค ซึง่ เป็ นแบบที่ใช้ เฉพาะกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึง่ บริษัทฯ ได้ เผยแพร่ไว้ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.goldenland.co.th เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถดึงข้ อมูล
มาใช้ ได้ ตามความเหมาะสม ในกรณีที่ท่านมอบฉันทะให้ กรรมการบริษัทบุคคลใดบุคคลหนึง่ ดังกล่าวข้ างต้ นเข้ าร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนนแทน เมื่อดําเนินการแล้ วโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะคืนกลับไปยังบริ ษัทฯ ล่วงหน้ าเพื่อให้ ถึงบริษัทฯ ก่อนวันประชุม
โดยใช้ ซองตอบรับที่แนบมาพร้ อมหนังสือนี ้ ทังนี
้ ้เพื่อความเรียบร้ อยในการเตรียมการประชุม
ขอแสดงความนับถือ
ผู้ที่มาประชุมด้ วยตนเอง โปรดนําหนังสือฉบับนี้
มาแสดงต่ อเจ้ าหน้ าที่ลงทะเบียนในวันประชุม

(นายธนพล ศิริธนชัย)
ประธานอํานวยการ
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
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เอกสารแนบ 4
ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้ รับมอบหมายให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถอื หุ้นที่ไม่ สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้
1. นายชายน้ อย เผื่อนโกสุม
ชื่อ-นามสกุล

: นายชายน้ อย เผือ่ นโกสุม

ประเภทกรรมการ

: กรรมการอิสระ

ตําแหน่งปั จจุบนั

: กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
ประธานกรรมการกํากับดูแลบรรษัทภิบาล

อายุ

: 68 ปี

สัญชาติ

: ไทย

วันที่ได้ รับแต่งตังครั
้ ง้ แรก

: 27 ธันวาคม 2555

คุณวุฒิทางการศึกษา

:

•

•

ประวัติการอบรม

:

•

ปริญญาโท การบริหาร สถาบันบัณฑิตธุรกิจศศินทร์ แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี การบัญชีชนสู
ั ้ ง California College of
Commerce ประเทศสหรัฐอเมริกา
หลักสูตร The Role of Chairman in Leading Strategic Risk
Oversight 2560

หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
•
•
•

Directors Accreditation Program (DAP 63/2550)
Financial Institution Governance Program (FGP 3/2554)
The Role of The Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 33/2557

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้ อยละ) โดยนับรวมการ
ถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

: -ไม่มี- / 0.00% (0 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ
ผู้บริหาร

: -ไม่มี-

จํานวนปี ที่เป็ นกรรมการ

: 6 ปี

ประสบการณ์ การทํางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ งในบริษทั จดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย :
2560 – ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน /
ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

บมจ. ไทคอน อินดัสเตรียล คอนเน็คชัน่
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2559 – ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนด
ค่าตอบแทน

บมจ. ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด

2559 – ปั จจุบนั

รองประธานกรรมการ

บมจ. ทิปโก้ แอสฟั ลท์

2558 – ปั จจุบนั

กรรมการ /
บมจ. พริมามารีน
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหากําหนดค่าตอบแทนและ
กํากับดูแลกิจการที่ดี

ตําแหน่ งในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย :
2560 - ปั จจุบนั

กรรมการ /
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จํากัด

2553 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บมจ. เนชัน่ แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย

2559 – 2561

กรรมการในคณะกรรมการอํานวยการ

เงินทุนหมุนเวียน กรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลัง

2556 – 2557

ประธานคณะกรรมการ

บมจ. ไออาร์ พีซี

2553 – 2559

กรรมการ

คณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ
กระทรวงการคลัง

2553 – 2555

ประธานคณะกรรมการบริหาร

สถาบันสิ่งแวดล้ อมอุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

2552 – 2561

กรรมการ

สถาบันปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทย

2551 – 2553

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารและกรรมการ
ผู้จดั การใหญ่

บมจ. ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่
จํากัด

2551 – 2553

รองกรรมการผู้จดั การใหญ่

บมจ. ปตท.

2550 – 2551

กรรมการผู้จดั การใหญ่

บมจ. ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่

ประสบการณ์ :

ตําแหน่ งในกิจการที่แข่ งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
-ไม่ม-ี
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ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้ รับมอบหมายให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถอื หุ้นที่ไม่ สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้
2. นายอุดม พัวสกุล
ชื่อ-นามสกุล

: นายอุดม พัวสกุล

ประเภทกรรมการ

: กรรมการอิสระ

ตําแหน่งปั จจุบนั

: • กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบ

อายุ

: 67 ปี

สัญชาติ

: ไทย

วันที่ได้ รับแต่งตังครั
้ ง้ แรก

: 27 ธันวาคม 2555
: • ปริ ญญาโท- รัฐศาสตร์ การเมืองและการปกครอง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
: • Directors Certification Program (DCP 109/2551)

คุณวุฒิทางการศึกษา
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นใน GOLD (ร้ อยละ) โดยนับรวมการ
ถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

: -ไม่มี- / 0.00% (0 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ
ผู้บริหาร

: -ไม่มี-

จํานวนปี ที่เป็ นกรรมการ

: 6 ปี

ประสบการณ์ การทํางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ งในบริษทั จดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย :
-ไม่ม-ี
ตําแหน่ งในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย :
-ไม่ม-ี
ประสบการณ์ :
1 ตุลาคม 2556 – 1 เมษายน 2558

ประธานกรรมการบริหาร

การพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

20 ตุลาคม 2555 – 4 กันยายน 2556

ประธานกรรมการ

บมจ. ทีโอที

20 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2555

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

13 พฤศจิกายน 2549 – 19 ตุลาคม 2551

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทยั ธานี

ตําแหน่ งในกิจการที่แข่ งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
-ไม่ม-ี
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เอกสารแนบ 5
เอกสารและหลักฐานที่ผ้ ูเข้ าร่ วมประชุมต้ องแสดงก่ อนเข้ าร่ วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน
และการออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2562 ครัง้ ที่ 26
ของบริษัท แผ่ นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุมโปรดนําหนังสือนัดประชุม ใบลงทะเบียน และหนังสือ
มอบฉันทะมาด้ วย

1. เอกสารที่ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมจะต้ องแสดงก่ อนเข้ าร่ วมประชุม
บุคคลธรรมดา
ก. กรณีผ้ ูถอื หุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
ให้ แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ที่ยงั ไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวข้ าราชการ
ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ ยื่นหลักฐานประกอบด้ วย
ข. กรณีมอบฉันทะให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุม
(1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้ อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึง่ ) ซึง่ ได้ กรอกข้ อความ
ถูกต้ องครบถ้ วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
(2) สําเนาเอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ของผู้ถือหุ้น ตามข้ อ ก และผู้ถือหุ้นได้ ลงชื่อรับรองสําเนาถูกต้ อง
(3) แสดงเอกสารทีส่ ่วนราชการออกให้ ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้ อ ก
นิติบคุ คล
ค. กรณีผ้ ูแทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
(1) แสดงเอกสารทีส่ ่วนราชการออกให้ ของผู้แทนนิติบคุ คลเช่นเดียวกับกรณีบคุ คลธรรมดา ข้ อ ก
(2) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลของผู้ถือหุ้นซึง่ รับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้แทนนิติบคุ คล
(กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้ เห็นว่าผู้แทนนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้เข้ าร่วมประชุมมีอํานาจกระทําการ
แทนนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นตามกฏหมาย
ง. กรณีผ้ ูถอื หุ้นมอบฉันทะให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุม
(1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้ อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึง่ ) ซึง่ ได้ กรอกข้ อความ
ถูกต้ องครบถ้ วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอํานาจลงนามนิติบคุ คล (กรรมการ) ซึง่ เป็ นผู้มอบฉันทะและ
ผู้รับมอบฉันทะ
(2) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลของผู้ถือหุ้นซึง่ รับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มอี ํานาจลงนาม
นิติบคุ คล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้ เห็นว่าผู้มีอํานาจลงนามนิติบคุ คลซึง่ ลงนามในหนังสือ
มอบฉันทะมีอํานาจกระทําการแทนนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นตามกฏหมาย
(3) สําเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ของผู้แทนนิติบคุ คล (กรรมการ) ซึง่ เป็ นผู้มอบฉันทะและลงชือ่
รับรองสําเนาถูกต้ อง
(4) แสดงเอกสารทีส่ ่วนราชการออกให้ ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบคุ คลธรรมดา ข้ อ ก
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จ. กรณีผ้ ูถอื หุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตัง้ ให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับ
ฝากและดูแลหุ้น
(1) ให้ เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบคุ คล ข้ อ ค หรือ ง
(2) ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็ นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
ต้ องส่งหลักฐานดังต่อไปนี ้เพิ่มเติม
(2.1) หนังสือมอบอํานาจจากผู้ถอื หุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็ นผู้ดําเนินการ
ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2.2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจ
Custodian
ทังนี
้ ้ เอกสารที่มิได้ มีต้นฉบับเป็ นภาษาอังกฤษจะต้ องจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้ อมด้ วย
และให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรือผู้แทนนิติบคุ คลนันรั
้ บรองความถูกต้ องของคําแปล
2. วิธีการมอบฉันทะ
บริ ษัทฯ ได้ จดั ส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์
ได้ กําหนดไว้ จํานวน 3 แบบ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า เรื่ องกําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.
2550 ดังนี ้
• แบบ ก. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทัว่ ไปซึง่ เป็ นแบบที่ง่ายไม่ซบั ซ้ อน
• แบบ ข. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กําหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
• แบบ ค. เป็ นแบบที่ใช้ เฉพาะกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ Custodian ในประเทศไทยเป็ น
ผู้รับฝากและดูแลหุ้น
หากผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้นประสงค์จะใช้
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค สามารถ Download ได้ จาก www.goldenland.co.th และโปรดนําใบมอบฉันทะมาในวันที่
ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วย
ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้ โดยดําเนินการดังนี ้
ก. เลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะข้ างต้ นแบบใดแบบหนึง่ เพียงแบบเดียวเท่ านัน้ ดังนี ้

(1) ผู้ถือหุ้นทัว่ ไปจะเลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะได้ เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึง่ เท่านัน้
(2) ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ Custodian ในประเทศ
ไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค
ข. มอบฉันทะให้ บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรื อเลือกมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระหรื อ
กรรมการที่ไม่ได้ เป็ นผู้บริ หารของบริ ษัทฯ คนใดคนหนึ่ง โดยให้ ระบุชื่อพร้ อมรายละเอียดของบุคคลที่ผ้ ถู ือหุ้น
ประสงค์จะมอบฉันทะ หรื อกาเครื่องหมายหน้ าชื่อกรรมการอิสระ ตามที่บริ ษัทระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะโดย
เลือกเพียงท่านเดียวให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะในการเข้ าร่วมประชุมดังกล่าว
ค. ปิ ดอากรแสตมป์ จํานวน 20 บาท พร้ อมทังขี
้ ดฆ่าลงวันที่ที่ทําหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ ถกู ต้ องและมี
ผลผูกพันตามกฏหมาย ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ ได้ อํานวยความสะดวกในการปิ ดอากรแสตมป์ ให้ แก่ผ้ รู ับมอบฉันทะที่มา
ลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุม
ง. ส่งหนังสือมอบฉันทะใส่ซองที่บริ ษัทฯ เตรี ยมให้ คืนมายังบริ ษัทฯ ภายในวันพุธที่ 16 มกราคม 2562 หรื อก่อน
เวลาเริ่ มการประชุมอย่างน้ อ ยครึ่ งชั่วโมงเพื่อ ให้ เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ ได้ มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้
ทันเวลาเริ่มประชุม
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ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้
และผู้ถือหุ้นจะต้ องมอบฉันทะเท่ากับจํานวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงส่วนน้ อยกว่าจํานวนที่ตน
้ เป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือ
ถืออยู่ได้ เว้ นแต่เป็ น Custodian ที่ผ้ ถู ือหุ้นซึง่ เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
มอบฉันทะแบบ ค

3. การลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม
บริ ษัทฯ จะเริ่ มรับลงทะเบียนการเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่ มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชัว่ โมง หรื อตังแต่
้ เวลา 08:00
น. เป็ นต้ นไป ณ ห้ องวิคเตอร์ 2 – 3 วิคเตอร์ คลับ ชัน้ 8 สาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวง
สีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ตามแผนที่สถานที่จดั ประชุมที่ได้ แนบมาพร้ อมนี ้
4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถอื หุ้น
หลักเกณฑ์ การลงคะแนนเสียง
ก. วาระทั่วไป
(1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทําโดยเปิ ดเผย โดยให้ นบั หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึง่ ผู้ถือหุ้นหรื อ
ผู้รับมอบฉันทะต้ องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึง่ คือ เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรือ งดออกเสียง
ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็ นบางส่วน (เว้ นแต่เป็ นการออกเสียงของ Custodian)
(2) ในกรณีมอบฉันทะ
(2.1) ผู้รับมอบฉันทะจะต้ องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผ้ มู อบฉันทะระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะเท่านัน้
การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือ
ว่าการลงคะแนนเสียงนันไม่
้ ถกู ต้ องและไม่ถือเป็ นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
(2.2) หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ ในหนังสือมอบ
ฉั น ทะหรื อ ระบุ ไ ว้ ไม่ ชั ด เจน หรื อ ในกรณี ที่ ที่ ป ระชุ ม มี ก ารพิ จ ารณาหรื อ ลงมติ ใ นเรื่ อ งใด
นอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้ อเท็จจริ ง
ประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ ตามที่เห็นสมควร
ข. วาระเลือกตัง้ กรรมการ
สําหรับวาระการเลือกตังกรรมการตามข้
้
อบังคับบริ ษัทข้ อ 15 กําหนดให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะมีคะแนน
เสียงเท่ากับหนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง และมีวิธีการดังนี ้ต่อไปนี ้
ั้
อกตังบุ
้ คคลเดียว หรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่
(1) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงหมดเลื
จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
(2) บุค คลซึ่ง ได้ รั บ คะแนนเสีย งสูง สุดตามลํ า ดับ ลงมาเป็ น ผู้ไ ด้ รั บการเลื อกตัง้ เป็ น กรรมการเท่ า จํ า นวน
กรรมการที่จะพึงมีหรื อพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณี ที่บุคคลซึ่งได้ รับการเลือกตัง้ ในลําดับถัดลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นันให้
้ ผ้ เู ป็ นประธานเป็ นผู้ออก
เสียงชี ้ขาด
วิธีปฏิบตั ิในการลงคะแนนเสียงในแต่ ละวาระ
ประธานที่ประชุมชี ้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี ้
ก. ประธานที่ ป ระชุม จะเป็ น ผู้เ สนอให้ ผ้ ูถื อ หุ้น พิ จ ารณาลงคะแนนเสี ยงในแต่ ละวาระ โดยจะมี การ
สอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรืองดออกเสียง
ข. ให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความเห็นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (เว้ นแต่เป็ น
การออกเสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะกําหนดให้ แบ่งแยกคะแนนเสียงได้ )
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มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่ อไปนี ้
ก. กรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงเป็ นมติของที่ประชุม
ข. กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฏหมาย หรื อข้ อบังคับบริ ษัทกําหนดไว้ แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะ
เป็ นไปตามที่กฏหมายหรือขัอบังคับนันกํ
้ าหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นในที่ประชุม
รับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
(1) หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็ นเสียงชี ้
ขาด
(2) ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องใดโดยเฉพาะ ห้ ามมิให้ ออกเสียง
ในเรื่ องนัน้ และประธานที่ประชุมอาจจะเชิญให้ ผ้ ูถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะนัน้ ออกนอกที่
ประชุมชัว่ คราวก็ได้ เว้ นแต่เป็ นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตังกรรมการ
้
การนับคะแนนเสียงและแจ้ งการนับคะแนน
ประธานที่ประชุมจะชี ้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ ที่ประชุมทราบก่อนเริ่ มวาระการประชุม โดยบริ ษัทฯ จะนับ
คะแนนเสียงแต่ละวาระ จากการลงคะแนนที่ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและ
จะแจ้ งผลการนับคะแนนให้ ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ ้นการประชุม
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เอกสารแนบ 6
ข้ อบังคับของบริษัท (เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และวิธีการลงคะแนนเสียง)
หมวดที่ 4
การประชุมผู้ถอื หุ้น
ข้ อ 26 คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิ ้นสุดรอบระยะ
บัญชีของบริษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น นอกจากวรรคหนึง่ ให้ เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
ข้ อ 27 คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ ตามที่เห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจํานวน
หุ้นได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในห้ าของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
หรือมีผ้ ถู ือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่
น้ อยกว่าหนึ่งในสิบของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จะเข้ าชื่อกันทําหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น
เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้ เรียกประชุมไว้ ให้ ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย ใน
กรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ข้ อ 28 ในการเรี ยกประชุมผู้ถอื หุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทําเป็ นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม
และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชดั เจนว่าเป็ นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อ
อนุมตั ิหรื อเพื่อพิจารณาแล้ วแต่กรณี รวมทังความเห็
้
นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นและนาย
ทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม ทังนี
้ ้ให้ โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อย
กว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันด้ วย
สถานที่ที่จะใช้ เป็ นที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ คณะกรรมการเป็ นผู้กําหนด และจะกําหนดเป็ นอย่างอื่น นอกเหนือไปจากท้ องที่
อันเป็ นที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้ เคียงก็ได้

ข้ อ 29 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรื อไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ถือหุ้นทัง้ หมด และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหุ้นที่ชําระได้ แล้ ว
ทังหมด
้
จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ข้ อ 30 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึง 1 ชัว่ โมง จํานวนผู้ถือหุ้นยังไม่ครบองค์ประชุม
ถ้ าเป็ นการประชุมวิสามัญที่ผ้ ถู ือหุ้นขอให้ เรียกก็ให้ ยกเลิกการประชุมนันเสี
้ ย แต่ถ้าเป็ นการประชุมสามัญหรื อวิสามัญที่
คณะกรรมการเรียกเอง ให้ นดั ประชุมใหม่ และให้ ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม ใน
การประชุมครัง้ หลังไม่บงั คับว่าต้ องครบองค์ประชุม
ข้ อ 31 ประธานกรรมการเป็ นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบตั ิ
หน้ าที่ได้ ถ้ ามีรองประธานกรรมการให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการหรื อมีแต่ไม่
สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นซึง่ มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม
ข้ อ 32 ให้ ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นดําเนินการประชุมให้ เป็ นตามลําดับระเบียบวาะที่กําหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุม เว้ นแต่ที่
ประชุมจะมีมติให้ เปลี่ยนลําดับระเบียบวาระ ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็ จตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหุ้นที่จําหน่าย
ได้ ทงหมด
ั้
จะขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กําหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้
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เอกสารแนบ 6
ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องตามลําดับระเบียบวาระไม่เสร็ จตามวรรคหนึ่ง หรื อพิจารณาเรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นเสนอไม่เสร็จ
ตามวรรคสองแล้ วแต่กรณีและจําเป็ นต้ องเลื่อนการพิจารณา ให้ ที่ประชุมกําหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครัง้
ต่อไป และให้ คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อย
กว่า 7 วันก่อนวันประชุม ทังนี
้ ้ให้ โฆษณาคําบอกกล่าวในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่
น้ อยกว่า 3 วันด้ วย

ข้ อ 33 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้ บคุ คลซึง่ บรรลุนิติภาวะแล้ วเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็
ได้ การมอบฉันทะต้ องทําเป็ นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะตามแบบที่นายทะเบียนกําหนดและมอบแก่ประธาน
กรรมการหรื อผู้ที่ประธานกรรมการกําหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุม ในการออกเสียง
ลงคะแนนให้ ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนคะแนนเสียงที่ผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะมีรวมกัน เว้ นแต่ผ้ รู ับ
มอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้ซงึ่ มอบฉันทะเพียงบางคนโดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะ
และจํานวนหุ้นทีผ่ ้ มู อบฉันทะถืออยู่ด้วย
ข้ อ 34 เว้ นแต่กฎหมายจะกําหนดไว้ เป็ นประการอื่น มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ ประกอบด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึ่งเป็ น
เสียงชี ้ขาด
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เอกสารแนบ 7
แบบขอรั บรายงานประจําปี 2561 ในแบบรูปเล่ ม
เรียน

ท่านผู้ถือหุ้น

ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ขอรับรายงานประจําปี 2561 ในรู ปแบบเล่ม สามารถกรอกรายละเอียด ชื่อ และที่อยู่
ด้ านล่างนี ้ และส่งกลับมายังบริษัทฯ ได้ ที่ โทรสารหมายเลข 02 – 764 – 6222 ต่อ 2 หรื อ E-mail address: ir@goldenland.co.th
โทรศัพท์หมายเลข 02 – 764 – 6200 เพื่อทางบริษัทฯ จะได้ จดั ส่งเอกสารให้ ท่านต่อไป
ชื่อ และที่อยู่ของผู้ถือหุ้น
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เอกสารแนบ 8
แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

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

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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เอกสารแนบ 9
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก
เขียนที่
วันที่
(1) ข้ าพเจ้ า
อยูบ่ ้ านเลขที่
อําเภอ/เขต

เดือน

พ.ศ.

สัญชาติ
ตําบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์

ถนน
จังหวัด

(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจํานวนทังสิ
้ ้น
รวม
หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
หุ้นสามัญ
หุ้น
ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น
ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
(3) ขอมอบฉันทะให้
☐ 1.
ถนน
จังหวัด
☐ 2.
ถนน
จังหวัด
☐ 3. นายชายน้ อย เผื่อนโกสุม
ถนน
สาทรเหนือ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
☐ 4. นายอุดม พัวสกุล
ถนน สาทรเหนือ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

อายุ
ตําบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์
อายุ
ตําบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์
อายุ 68
ตําบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์
อายุ 67
ตําบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์

เสียง
เสียง
เสียง

อยูบ่ ้ านเลขที่
อําเภอ/เขต
อยูบ่ ้ านเลขที่
อําเภอ/เขต
สีลม
10500
สีลม
10500

อยูบ่ ้ านเลขที่ 98
อําเภอ/เขต บางรัก
อยูบ่ ้ านเลขที่ 98
บางรัก
บางรัก

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2562 ครัง้ ที่ 26 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 10:00 น. ณ ห้ องวิคเตอร์ 2 – 3 วิคเตอร์ คลับ ชัน้ 8 สาทร
สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร 10500 หรื อที่พึงจะเลื่อนไปในวันเวลา
และสถานที่อื่นด้ วย
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทําไปในการประชุมนัน้ ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทําเองทุกประการ
ลงชื่อ

ผู้มอบฉันทะ
(

)
ผู้รับมอบฉันทะ

ลงชื่อ
(

)
ผู้รับมอบฉันทะ

ลงชื่อ
(

)
ผู้รับมอบฉันทะ

ลงชื่อ
(

)

หมายเหตุ ผู้ถอื หุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
เขียนที่
วันที่
(1) ข้ าพเจ้ า
อยูบ่ ้ านเลขที่
อําเภอ/เขต

เดือน
สัญชาติ
ตําบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์

ถนน
จังหวัด

(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจํานวนทังสิ
้ ้น
รวม
หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
หุ้นสามัญ
หุ้น
ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น
ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
(3) ขอมอบฉันทะให้
☐ 1.
ถนน
จังหวัด
☐ 2.
ถนน
จังหวัด
☐ 3. นายชายน้ อย เผื่อนโกสุม
ถนน
สาทรเหนือ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
☐ 4. นายอุดม พัวสกุล
ถนน สาทรเหนือ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

พ.ศ.

อายุ
ตําบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์
อายุ
ตําบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์
อายุ 68
ตําบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์
อายุ 67
ตําบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์

เสียง
เสียง
เสียง

อยูบ่ ้ านเลขที่
อําเภอ/เขต
อยูบ่ ้ านเลขที่
อําเภอ/เขต
สีลม
10500
สีลม
10500

อยูบ่ ้ านเลขที่ 98
อําเภอ/เขต บางรัก
อยูบ่ ้ านเลขที่ 98
บางรัก
บางรัก

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2562 ครัง้ ที่ 26 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 10:00 น. ณ ห้ องวิคเตอร์ 2 – 3 วิคเตอร์ คลับ ชัน้ 8 สาทร
สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร 10500 หรื อที่พึงจะเลื่อนไปในวันเวลา
และสถานที่อื่นด้ วย
(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2561 ครัง้ ที่ 25 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18
มกราคม 2561
☐
☐

(ก)
(ข)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
☐ เห็นด้ วย
☐ ไม่เห็นด้ วย
☐ งดออกเสียง

วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2561

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุน สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2561
☐
☐

(ก)
(ข)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
☐ เห็นด้ วย
☐ ไม่เห็นด้ วย
☐ งดออกเสียง
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วาระที่ 4

พิจารณาอนุ มัติการจ่ ายเงินปั นผลและจัดสรรกําไร เพื่อเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย จากผลการ
ดําเนินงานสําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2561
☐
☐

วาระที่ 5

(ก)
(ข)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
☐ เห็นด้ วย
☐ ไม่เห็นด้ วย
☐ งดออกเสียง

พิจารณาอนุมตั ิการเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้ นจากตําแหน่ งตามวาระ ประจําปี 2562
☐
☐

(ก)
(ข)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้

☐ การแต่ งตัง้ กรรมการทัง้ ชุด
☐ เห็นด้ วย

☐ ไม่เห็นด้ วย

☐ งดออกเสียง

☐ เห็นด้ วย
☐ ไม่เห็นด้ วย
2. ชื่อกรรมการ: นายโชติพฒ
ั น์ พีชานนท์

☐ งดออกเสียง

☐ การแต่ งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
1. ชื่อกรรมการ: นายวันชัย ศารทูลทัต

☐ เห็นด้ วย
☐ ไม่เห็นด้ วย
3. ชื่อกรรมการ: นายสิทธิชยั ชัยเกรียงไกร
☐ เห็นด้ วย

วาระที่ 6

(ก)
(ข)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
☐ เห็นด้ วย
☐ ไม่เห็นด้ วย
☐ งดออกเสียง

พิจารณาอนุมตั ิการแต่ งตัง้ และกําหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจําปี 2562
☐
☐

วาระที่ 8

☐ งดออกเสียง

พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ประจําปี 2562
☐
☐

วาระที่ 7

☐ ไม่เห็นด้ วย

☐ งดออกเสียง

(ก)
(ข)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
☐ เห็นด้ วย
☐ ไม่เห็นด้ วย
☐ งดออกเสียง

พิจารณาอนุมตั ิให้ บริษทั ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม ในวงเงินจํานวนไม่ เกิน 3,000 ล้ านบาท
☐
☐

(ก)
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข)
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
☐ เห็นด้ วย
☐ ไม่เห็นด้ วย
☐ งดออกเสียง
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วาระที่ 9

พิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขข้ อบังคับของบริษทั ฯ ข้ อ 22 ข้ อ 24 และข้ อ 27 ในเรื่องการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น
โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
☐
☐

วาระที่ 10

(ก)
(ข)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
☐ เห็นด้ วย

☐ ไม่เห็นด้ วย

☐ งดออกเสียง

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
☐
☐

(ก)
(ข)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
☐ เห็นด้ วย
☐ ไม่เห็นด้ วย
☐ งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ให้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนันไม่
้ ถกู ต้ องและไม่ใช่เป็ น
การลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจน หรื อในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาลงมติใน
เรื่องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้ อเท็จจริ งประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา
และลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทําไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่า
ข้ าพเจ้ าได้ กระทําเองทุกประการ

ลงชื่อ

ผู้มอบฉันทะ
(

)
ผู้รับมอบฉันทะ

ลงชื่อ
(

)
ผู้รับมอบฉันทะ

ลงชื่อ
(

)
ผู้รับมอบฉันทะ

ลงชื่อ
(

)

หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
้
อกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ดหรือเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจําต่อ
แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามแนบ
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ใบประจําต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถอื
หุ้นประจําปี 2562 ครัง้ ที่ 26 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 10:00 น. ณ ห้ องวิคเตอร์ 2 – 3 วิคเตอร์ คลับ ชัน้ 8 สาทร
สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือทีพ่ งึ จะเลื่อนไปในวัน เวลา
และสถานที่อื่นด้ วย
วาระที่

เรื่อง
☐
☐

วาระที่

(ก)
(ข)
เรื่อง

☐ (ก)
☐ (ข)
วาระที่

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่ เห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
☐ เห็นด้ วย
☐ ไม่เห็นด้ วย
☐ งดออกเสียง

เรื่อง
☐ (ก)
☐ (ข)

วาระที่

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
☐ เห็นด้ วย
☐ ไม่เห็นด้ วย
☐ งดออกเสียง

เรื่อง
☐
☐

วาระที่

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
☐ เห็นด้ วย
☐ ไม่เห็นด้ วย
☐ งดออกเสียง

(ก)
(ข)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
☐ เห็นด้ วย
☐ ไม่เห็นด้ วย
☐ งดออกเสียง

เรื่อง เลือกตัง้ กรรมการ
ชื่อกรรมการ
☐ เห็นด้ วย
ชื่อกรรมการ
☐ เห็นด้ วย
ชื่อกรรมการ
☐ เห็นด้ วย

☐ ไม่เห็นด้ วย

☐ งดออกเสียง

☐ ไม่เห็นด้ วย

☐ งดออกเสียง

☐ ไม่เห็นด้ วย

☐ งดออกเสียง
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค
(สําหรับผู้ถือหุ้นต่ างประเทศที่แต่ งตัง้ คัสโตเดียนในประเทศไทย)
เขียนที่
วันที่
(1) ข้ าพเจ้ า
อยูบ่ ้ านเลขที่
ถนน
อําเภอ/เขต
จังหวัด
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้ กบั

เดือน
สัญชาติ
ตําบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์

ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจํานวนทังสิ
้ ้น
รวม
หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
หุ้นสามัญ
หุ้น
ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น
ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
(2) ขอมอบฉันทะให้
☐ 1.
ถนน
จังหวัด
☐ 2.
ถนน
จังหวัด
☐ 3. นายชายน้ อย เผื่อนโกสุม
ถนน
สาทรเหนือ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
☐ 4. นายอุดม พัวสกุล
ถนน สาทรเหนือ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

อายุ
ตําบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์
อายุ
ตําบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์
อายุ 68
ตําบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์
อายุ 67
ตําบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์

พ.ศ.

เสียง
เสียง
เสียง

อยูบ่ ้ านเลขที่
อําเภอ/เขต
อยูบ่ ้ านเลขที่
อําเภอ/เขต
สีลม
10500
สีลม
10500

อยูบ่ ้ านเลขที่ 98
อําเภอ/เขต บางรัก
อยูบ่ ้ านเลขที่ 98
บางรัก
บางรัก

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2562 ครัง้ ที่ 26 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 10:00 น. ณ ห้ องวิคเตอร์ 2 – 3 วิคเตอร์ คลับ ชัน้ 8 สาทร
สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร 10500 หรื อที่พึงจะเลื่อนไปในวันเวลา
และสถานที่อื่นด้ วย
(3) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
☐ มอบฉันทะตามจํานวนหุ้นทังหมดที
้
่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในครัง้ นี ้ ดังนี ้
☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ
☐ หุ้นสามัญ
หุ้น
ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
☐ หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น
ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
รวมสิทธิออกเสียงทังหมดลงคะแนนได้
้
ทงหมด
ั้
เสียง
(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้

เสียง
เสียง
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วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2561 ครัง้ ที่ 25 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18
มกราคม 2561
☐
☐

(ก)
(ข)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
☐ เห็นด้ วย
☐ ไม่เห็นด้ วย
☐ งดออกเสียง

วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2561

วาระที่ 3

พิจารณาอนุ มัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุน สําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน
2561
☐
☐

วาระที่ 4

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
☐ เห็นด้ วย
☐ ไม่เห็นด้ วย
☐ งดออกเสียง

พิจารณาอนุ มัติการจ่ ายเงินปั นผลและจัดสรรกําไร เพื่อเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย จากผลการ
ดําเนินงานสําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2561
☐
☐

วาระที่ 5

(ก)
(ข)

(ก)
(ข)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
☐ เห็นด้ วย
☐ ไม่เห็นด้ วย
☐ งดออกเสียง

พิจารณาอนุมตั ิการเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้ นจากตําแหน่ งตามวาระ ประจําปี 2562
☐
☐

(ก)
(ข)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
☐ การแต่ งตัง้ กรรมการทัง้ ชุด
☐ เห็นด้ วย

☐ ไม่เห็นด้ วย

☐ งดออกเสียง

☐ เห็นด้ วย
2. ชื่อกรรมการ:

☐ ไม่เห็นด้ วย
นายโชติพฒ
ั น์ พีชานนท์

☐ งดออกเสียง

☐ เห็นด้ วย

☐ ไม่เห็นด้ วย

☐ งดออกเสียง

☐ การแต่ งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
1. ชื่อกรรมการ:
นายวันชัย ศารทูลทัต
☐ เห็นด้ วย
3. ชื่อกรรมการ:

☐ ไม่เห็นด้ วย
นายสิทธิชยั ชัยเกรียงไกร

☐ งดออกเสียง
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วาระที่ 6

พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ประจําปี 2562
☐
☐

วาระที่ 7

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
☐ เห็นด้ วย
☐ ไม่เห็นด้ วย
☐ งดออกเสียง

(ก)
(ข)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
☐ เห็นด้ วย

☐ ไม่เห็นด้ วย

☐ งดออกเสียง

พิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขข้ อบังคับของบริษทั ฯ ข้ อ 22 ข้ อ 24 และข้ อ 27 ในเรื่องการเรียกประชุมผู้
ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นของบริษทั ฯ และการประชุมผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
☐
☐

วาระที่ 10

(ก)
(ข)

พิจารณาอนุมตั ิให้ บริษทั ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม ในวงเงินจํานวนไม่ เกิน 3,000 ล้ านบาท
☐
☐

วาระที่ 9

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
☐ เห็นด้ วย
☐ ไม่เห็นด้ วย
☐ งดออกเสียง

พิจารณาอนุมตั ิการแต่ งตัง้ และกําหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจําปี 2562
☐
☐

วาระที่ 8

(ก)
(ข)

(ก)
(ข)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
☐ เห็นด้ วย
☐ ไม่เห็นด้ วย
☐ งดออกเสียง

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
☐
☐

(ก)
(ข)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
☐ เห็นด้ วย
☐ ไม่เห็นด้ วย
☐ งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ให้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนันไม่
้ ถกู ต้ องและไม่ถือเป็ น
การลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น

57

เอกสารแนบ 9
(6) ในกรณีท่ขี ้ าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจน หรือในกรณีที่ ที่ประชุมมีการพิจารณาลงมติใน
เรื่องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้ อเท็จจริ งประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา
และลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทําไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่า
ข้ าพเจ้ าได้ กระทําเองทุกประการ

ลงชื่อ

ผู้มอบฉันทะ
(

)
ผู้รับมอบฉันทะ

ลงชื่อ
(

)
ผู้รับมอบฉันทะ

ลงชื่อ
(

)
ผู้รับมอบฉันทะ

ลงชื่อ
(

)

หมายเหตุ
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค นี ้ใช้ เฉพาะกรณีทผี่ ้ ถู อื หุ้นที่ปรากฏชือ่ ในทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ คสั โตเดียน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้ เท่านัน้
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้ อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสือมอบอํานาจจากผู้ถอื หุ้นให้ คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผู้ดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
้
อกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ดหรือเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
4. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจําต่อ
แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค ตามแนบ
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ใบประจําต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถอื
หุ้นประจําปี 2562 ครัง้ ที่ 26 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 10:00 น. ณ ห้ องวิคเตอร์ 2 – 3 วิคเตอร์ คลับ ชัน้ 8 สาทร
สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือที่พงึ จะเลือ่ นไปในวัน เวลา
และสถานที่อื่นด้ วย
วาระที่

เรื่อง
☐
☐

วาระที่

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
☐ เห็นด้ วย
☐ ไม่เห็นด้ วย
☐ งดออกเสียง

เรื่อง
☐
☐

วาระที่

(ก)
(ข)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
☐ เห็นด้ วย
☐ ไม่เห็นด้ วย
☐ งดออกเสียง

เรื่อง
☐
☐

วาระที่

(ก)
(ข)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
☐ เห็นด้ วย
☐ ไม่เห็นด้ วย
☐ งดออกเสียง

เรื่อง
☐
☐

วาระที่

(ก)
(ข)

(ก)
(ข)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
☐ เห็นด้ วย
☐ ไม่เห็นด้ วย
☐ งดออกเสียง

เรื่อง เลือกตัง้ กรรมการ
ชื่อกรรมการ
☐ เห็นด้ วย
ชื่อกรรมการ
☐ เห็นด้ วย
ชื่อกรรมการ
☐ เห็นด้ วย

☐ ไม่เห็นด้ วย

☐ งดออกเสียง

☐ ไม่เห็นด้ วย

☐ งดออกเสียง

☐ ไม่เห็นด้ วย

☐ งดออกเสียง
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