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ท่ี GOLD 2562-63/019 

ทะเบียนเลขท่ี 0107537002273 

       วนัท่ี 13 ธันวาคม 2562 

เรียน  ท่านผูถื้อหุน้ 

เร่ือง การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2563 คร้ังที ่27 

ตามท่ีบริษัทฯ กาํหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563 ครัง้ท่ี 27 ณ หอ้งประชมุ เดอะ มิตร-ติง้ รูม สามย่าน

มิตรทาวนฮ์อลล  ์ชั ้น  5 ศ ูนยก์ารคา้สามย ่านม ิตรทาวน  ์เลขที ่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงว ังใหม ่ เขตปท ุมวนั 

กรุงเทพมหานคร 10330 ในวนัพฤหสับดีท่ี 16 มกราคม 2563 เวลา 14:00 น. เพ่ือพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ดงัรายละเอียด

ปรากฏตามคาํบอกกล่าวเรียกประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563 ครัง้ท่ี 27 นัน้ 

บริษัทฯ ขอเชิญท่านผูถื้อหุน้เข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าว หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได ้ท่าน

สามารถมอบฉนัทะใหบ้คุคลอื่น หรือบคุคลใดบคุคลหน่ึงดงัต่อไปนี ้คือ 

1. นายอดุม พวัสกลุ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  อาย ุ68 ปี 

อยู่บา้นเลขท่ี 944 ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

2. นายวนัชยั  ศารทลูทตั กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  อาย ุ73 ปี 

อยู่บา้นเลขท่ี 944 ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

กรรมการดงัรายนามขา้งตน้ไม่มีส่วนไดเ้สียในวาระการประชุม ยกเวน้วาระการประชมุพิจารณากาํหนดค่าตอบแทน

กรรมการบรษิัท 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ไดจ้ดัเตรียมหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ซึ่งเป็นแบบท่ีกาํหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียด

ชดัเจนมายงัท่านดว้ยแลว้ ขอไดโ้ปรดกรอกรายละเอียดลงในช่องว่างของผูท่ี้ท่านประสงคจ์ะมอบฉันทะ ใหเ้ขา้รว่มประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนนแทนและลงนามผู้มอบฉันทะ โดยในการมอบฉันทะ ท่านอาจแสดงความประสงค์ท่ีจะให้ออกเสียง

ลงคะแนนในวาระต่างๆ ว่า เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะเพ่ือใหผู้ร้บัมอบฉนัทะของท่านออก

เสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องท่านก็ได ้นอกจากนัน้ ยงัมีหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก เป็นแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบท่ีง่ายไม่

ซบัซอ้น และหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ค ซึ่งเป็นแบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ ซึง่บรษิัทฯ ไดเ้ผยแพรไ่วบ้นเว็บไซตข์องบรษิัทฯ www.goldenland.co.th 

เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้สามารถดึงขอ้มลูมาใชไ้ดต้ามความเหมาะสม ในกรณีท่ีท่านมอบฉันทะใหก้รรมการบริษัทบุคคลใดบุคคลหน่ึง

ดงักล่าวขา้งตน้เขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทน เม่ือดาํเนินการแลว้โปรดส่งหนงัสอืมอบฉนัทะคืนกลบัไปยงับรษิัทฯ 

ล่วงหน้าเพ่ือให้ถึงบริษัทฯ ก่อนวันประชุม  โดยใช้ซองตอบรับท่ีแนบมาพรอ้มหนังสือนี้  ทั้งนี ้เพ่ือความเรียบรอ้ยในการ

เตรียมการประชมุ 

   ขอแสดงความนบัถือ  

   

(นายธนพล ศิรธินชยั) 

 

   ประธานอาํนวยการ  

  บรษิัท แผ่นดินทอง พรอ็พเพอรตี์ ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 
 

ผู้ทีม่าประชุมด้วยตนเอง โปรดนําหนังสอืฉบับนี้
มาแสดงต่อเจ้าหน้าทีล่งทะเบียนในวันประชุม 



 เอกสารแนบ 4 

33 

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการทีไ่ด้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุน้ทีไ่ม่สามารถเข้าร่วมประชุมได ้

1. นายอดุม พัวสกุล 
ประเภทกรรมการ : กรรมการท่ีเป็นอิสระ 

ตาํแหน่งปัจจบุนั : • กรรมการอิสระ 

• ประธานกรรมการตรวจสอบ 

อาย ุ : 68 ปี 

สญัชาติ : ไทย 

ท่ีไดร้บัแต่งตัง้ครัง้แรก : 27 ธันวาคม 2555 

คณุวฒิุทางการศกึษา : ปรญิญาโท รฐัศาสตรก์ารเมืองและการปกครอง  
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

ประวติัการอบรมหลกัสตูรของสมาคมส่งเสรมิ

สถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) 

: Directors Certification Program (DCP 109/2551) 

สดัส่วนการถือหุน้ใน GOLD (รอ้ยละ) โดยนบัรวม

การถือหุน้ของคู่สมรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ 

: - ไม่ม ี- / 0.00% (0 หุน้) 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและ

ผูบ้รหิาร  

: - ไม่ม ี- 

จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการ : 7 ปี  

จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการรวมการอนมุติัวาระการเป็น

กรรมการในการประชมุครัง้นี ้

: 10 ปี 

การมี / ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษท่ีแตกต่างจาก

กรรมการท่านอื่นๆ 

: ไม่ม ี

ประสบการณก์ารทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอืน่ในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย : 

-ไม่ม-ี   

ตาํแหน่งในกิจการอืน่ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย : 

-ไม่ม-ี   

ประสบการณ ์: 

2556 - 2558      ประธานกรรมการบรหิาร การพฒันาพิงคนคร (องคก์ารมหาชน) 

2555 - 2556 ประธานกรรมการ บมจ. ทีโอที 

2551 - 2555   อธิบดี กรมโยธาธิการและผงัเมือง 

2549 - 2551 ผูว่้าราชการ จงัหวดัอทุยัธานี 

ตาํแหน่งในกิจการทีแ่ขง่ขนัเกีย่วเน่ืองกับธุรกิจของบรษิัทฯ ทีอ่าจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

- ไม่ม ี-   
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ประวัติโดยสังเขปของกรรมการทีไ่ด้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุน้ทีไ่ม่สามารถเข้าร่วมประชุมได ้

2. นายวนัชัย ศารทูลทัต 
ประเภทกรรมการ : กรรมการอสิระ 

ตาํแหน่งปัจจบุนั : • ประธานกรรมการ 

• กรรมการตรวจสอบ 

• ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 

• ประธานกรรมการกาํกบัดแูลบรรษัทภิบาล 

อาย ุ : 73 ปี 

สญัชาติ : ไทย 

วนัท่ีไดร้บัแต่งตัง้ครัง้แรก : 26 ธันวาคม 2555 

คณุวฒิุทางการศกึษา : • ปรญิญาโท รฐัศาสตร ์มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

• ปรญิญาตรี นิติศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ประวติัการอบรมหลกัสตูรของสมาคมส่งเสรมิ

สถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) 

: -ไม่ม-ี 

สดัส่วนการถือหุน้ใน GOLD (รอ้ยละ) โดยนบัรวม

การถือหุน้ของคู่สมรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ 

: -ไม่ม-ี / 0.00% (0 หุน้) 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและ

ผูบ้รหิาร  

: -ไม่ม-ี 

จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการ : 7 ปี 

จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการรวมการอนมุติัวาระการเป็น

กรรมการในการประชมุครัง้นี ้

: 10 ปี 

การมี / ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษท่ีแตกต่างจาก

กรรมการท่านอื่นๆ 

: ไม่ม ี  

ประสบการณก์ารทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอืน่ในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย : 

-ไม่ม-ี   

ตาํแหน่งในกิจการอืน่ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย : 

2555 – ปัจจบุนั กรรมการ  บจก. วีเอ็นย ูเอ็กซิบิชั่นส ์เอเชีย-แปซิฟิก 

2554 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บจก. เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเมน้ท ์แอนด ์ดิเวลลอปเมน้ท ์

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

2554 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บจก. เอฟ แอนด ์บี อินเตอรเ์นชั่นแนล 

2554 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บจก. เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร ์

ประสบการณ ์: 

ปลดักระทรวงคมนาคม  

ประธานกรรมการ บมจ. การบินไทย  

ประธานคณะกรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย 

กรรมการ  การรถไฟแห่งประเทศไทย 

กรรมการ องคก์ารโทรศพัทแ์ห่งประเทศไทย 

ตาํแหน่งในกิจการทีแ่ขง่ขนัเกีย่วเน่ืองกับธุรกิจของบรษิัทฯ ทีอ่าจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

-ไม่ม-ี   

 


