เอกสารแนบ 4

ที่ GOLD 2562-63/019
ทะเบียนเลขที่ 0107537002273
เรียน

ท่านผูถ้ ือหุน้

วันที่ 13 ธันวาคม 2562

เรื่อง การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563 ครั้งที่ 27
ตามที่บริษัทฯ กําหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 ครัง้ ที่ 27 ณ ห้องประชุม เดอะ มิตร-ติง้ รูม สามย่าน
มิ ต รทาวน์ฮ อลล์ ชั ้น 5 ศูน ย์ก ารค้า สามย่า นมิต รทาวน์ เลขที ่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวัง ใหม่ เขตปทุม วัน
กรุ งเทพมหานคร 10330 ในวันพฤหัสบดีท่ี 16 มกราคม 2563 เวลา 14:00 น. เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ดังรายละเอียด
ปรากฏตามคําบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 ครัง้ ที่ 27 นัน้
บริษัทฯ ขอเชิญท่านผูถ้ ื อหุน้ เข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าว หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่าน
สามารถมอบฉันทะให้บคุ คลอื่น หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี ้ คือ
1. นายอุดม พัวสกุล
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
อายุ 68 ปี
อยู่บา้ นเลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
2. นายวันชัย ศารทูลทัต
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
อายุ 73 ปี
อยู่บา้ นเลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
กรรมการดังรายนามข้างต้นไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุม ยกเว้นวาระการประชุมพิจารณากําหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษัท
ทัง้ นี ้ บริษัทฯ ได้จดั เตรียมหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ซึ่งเป็ นแบบที่กาํ หนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียด
ชัดเจนมายังท่านด้วยแล้ว ขอได้โปรดกรอกรายละเอียดลงในช่องว่างของผูท้ ่ีท่านประสงค์จะมอบฉันทะ ให้เข้าร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนแทนและลงนามผู้มอบฉันทะ โดยในการมอบฉัน ทะ ท่านอาจแสดงความประสงค์ท่ีจะให้อ อกเสี ย ง
ลงคะแนนในวาระต่างๆ ว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผรู้ บั มอบฉันทะของท่านออก
เสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านก็ได้ นอกจากนัน้ ยังมีหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก เป็ นแบบทั่วไป ซึ่งเป็ นแบบที่ง่ายไม่
ซับซ้อน และหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค ซึ่งเป็ นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผถู้ ือหุน้ เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ซึง่ บริษัทฯ ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.goldenland.co.th
เพื่อให้ผูถ้ ือหุน้ สามารถดึงข้อมูลมาใช้ได้ตามความเหมาะสม ในกรณีท่ีท่านมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ดังกล่าวข้างต้นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน เมื่อดําเนินการแล้วโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะคืนกลับไปยังบริษัทฯ
ล่ ว งหน้า เพื่อ ให้ถึง บริษัท ฯ ก่ อ นวัน ประชุม โดยใช้ซ องตอบรับ ที่แ นบมาพร้อ มหนัง สือ นี ้ ทั้ง นี ้เ พื่ อ ความเรีย บร้อ ยในการ
เตรียมการประชุม
ขอแสดงความนับถือ
ผู้ทีม่ าประชุมด้ วยตนเอง โปรดนําหนังสือฉบับนี ้
มาแสดงต่อเจ้ าหน้ าทีล่ งทะเบียนในวันประชุม

(นายธนพล ศิรธิ นชัย)
ประธานอํานวยการ
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)

32

เอกสารแนบ 4
ประวัติโดยสังเขปของกรรมการทีไ่ ด้รับมอบหมายให้เป็ นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุน้ ทีไ่ ม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
1. นายอุดม พัวสกุล
ประเภทกรรมการ
ตําแหน่งปั จจุบนั
อายุ
สัญชาติ
ที่ได้รบั แต่งตัง้ ครัง้ แรก
คุณวุฒิทางการศึกษา

: กรรมการที่เป็ นอิสระ
: • กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการตรวจสอบ
: 68 ปี
: ไทย
: 27 ธันวาคม 2555
: ปริญญาโท รัฐศาสตร์การเมืองและการปกครอง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
: Directors Certification Program (DCP 109/2551)

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุน้ ใน GOLD (ร้อยละ) โดยนับรวม : - ไม่มี - / 0.00% (0 หุน้ )
การถือหุน้ ของคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ
: - ไม่มี ผูบ้ ริหาร
จํานวนปี ท่เี ป็ นกรรมการ
: 7 ปี
จํานวนปี ท่ีเป็ นกรรมการรวมการอนุมตั ิวาระการเป็ น : 10 ปี
กรรมการในการประชุมครัง้ นี ้
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจาก
: ไม่มี
กรรมการท่านอื่นๆ
ประสบการณ์การทํางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
ตําแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอืน่ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :
-ไม่ม-ี
ตําแหน่งในกิจการอืน่ ทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :
-ไม่ม-ี
ประสบการณ์ :
2556 - 2558
ประธานกรรมการบริหาร
การพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
2555 - 2556
ประธานกรรมการ
บมจ. ทีโอที
2551 - 2555
อธิบดี
กรมโยธาธิการและผังเมือง
2549 - 2551
ผูว้ ่าราชการ
จังหวัดอุทยั ธานี
ตําแหน่งในกิจการทีแ่ ข่งขันเกีย่ วเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ทีอ่ าจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ไม่มี -
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เอกสารแนบ 4
ประวัติโดยสังเขปของกรรมการทีไ่ ด้รับมอบหมายให้เป็ นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุน้ ทีไ่ ม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
2. นายวันชัย ศารทูลทัต
ประเภทกรรมการ
ตําแหน่งปั จจุบนั

อายุ
สัญชาติ
วันที่ได้รบั แต่งตัง้ ครัง้ แรก
คุณวุฒิทางการศึกษา

: กรรมการอิสระ
: • ประธานกรรมการ
• กรรมการตรวจสอบ
• ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
• ประธานกรรมการกํากับดูแลบรรษัทภิบาล
: 73 ปี
: ไทย
: 26 ธันวาคม 2555
: • ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
• ปริญญาตรี นิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
: -ไม่ม-ี

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุน้ ใน GOLD (ร้อยละ) โดยนับรวม
: -ไม่ม-ี / 0.00% (0 หุน้ )
การถือหุน้ ของคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ
: -ไม่ม-ี
ผูบ้ ริหาร
จํานวนปี ท่เี ป็ นกรรมการ
: 7 ปี
จํานวนปี ท่เี ป็ นกรรมการรวมการอนุมตั ิวาระการเป็ น : 10 ปี
กรรมการในการประชุมครัง้ นี ้
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจาก
: ไม่มี
กรรมการท่านอื่นๆ
ประสบการณ์การทํางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
ตําแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอืน่ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :
-ไม่ม-ี
ตําแหน่งในกิจการอืน่ ทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :
2555 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บจก. วีเอ็นยู เอ็กซิบิช่นั ส์ เอเชีย-แปซิฟิก
2554 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ
บจก. เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์
2554 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ
บจก. เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ
2554 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ
บจก. เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชั่นแนล
2554 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ
บจก. เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิช่นั ออกาไนเซอร์
ประสบการณ์ :
ปลัดกระทรวงคมนาคม
ประธานกรรมการ
บมจ. การบินไทย
ประธานคณะกรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
กรรมการ
การรถไฟแห่งประเทศไทย
กรรมการ
องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
ตําแหน่งในกิจการทีแ่ ข่งขันเกีย่ วเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ทีอ่ าจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
-ไม่ม-ี
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