
 

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ประจําปี 2563 คร้ังท่ี 27 

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) 

 

 

 

วันพฤหัสบดีที ่16 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. 

ณ ห้องประชุมเดอะ มติร-ติง้ รูม  

สามย่านมิตรทาวนฮ์อลล ์ช้ัน 5 ศูนยก์ารคา้สามย่านมิตรทาวน ์ 

เลขที ่944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 



สารบญั 

หน้า 

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2563 คร้ังที ่27  1 

เอกสารแนบหนังสอืบอกกลา่วเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจาํปี 2563 คร้ังที ่27 

เอกสารแนบ 1 สาํเนารายงานการประชมุวสิามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2562-63 วนัท่ี 20 พฤศจกิายน 2562 8  

เอกสารแนบ 2 รายงานประจาํปี 2562 ในรูปแบบ QR Code ตามแนบ 

เอกสารแนบ 3 ประวตัิของกรรมการท่ีครบกาํหนดตามวาระซึง่ไดร้บัการเสนอชื่อกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่ง 
และนิยามกรรมการอิสระ 24 

เอกสารแนบ 4 ประวตัิโดยสงัเขปของกรรมการท่ีไดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะแทนผูถื้อหุน้ 
ท่ีไม่สามารถเขา้รว่มประชมุได ้ 32 

เอกสารแนบ 5 เอกสารและหลกัฐานท่ีผูเ้ขา้รว่มประชมุตอ้งแสดงก่อนเขา้รว่มประชมุ วิธีการมอบฉนัทะ  
การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผูถื้อหุน้ 35 

เอกสารแนบ 6 ขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ (เฉพาะท่ีเก่ียวกบัการประชมุผูถื้อหุน้ และวิธีการลงคะแนนเสียง) 39 

เอกสารแนบ 7 แผนท่ีของสถานท่ีจดัประชมุ 41 

เอกสารแนบ 8 หนงัสือมอบฉนัทะ (ขอแนะนาํใหใ้ชแ้บบ ข และโปรดนาํมาแสดงในวนัประชมุ) 42 

   หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก  

   หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข  

   หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค  

 

หมายเหต:ุ ผูถื้อหุน้สามารถเรียกดหูนงัสือบอกกล่าวเรียกประชมุผูถื้อหุน้และเอกสารประกอบในเว็บไซตข์องบรษิัทฯ 

  www.goldenland.co.th ไดต้ัง้แต่วนัท่ี 13 ธันวาคม 2562



1 

ท่ี GOLD 2562-63/018  

ทะเบียนเลขท่ี 0107537002273 

 

13 ธันวาคม 2562 

 

เรื่อง ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 ครัง้ท่ี 27 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 

 

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ครัง้ที ่27 

ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอรตี์ ้ดีเวลลอปเม้นท์ จาํกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

ครัง้ที่ 1/2562-63 เม่ือวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2562 ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2563 ครัง้ท่ี 27 ในวัน

พฤหสับดีท่ี 16 มกราคม 2563 เวลา 14:00 น. ณ หอ้งประชุมเดอะ มิตร-ติง้ รูม สามย่านมิตรทาวนฮ์อลล ์ชั้น 5 ศูนยก์ารคา้

สามย่านมิตรทาวน ์เลขท่ี 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ 

ตามระเบียบวาระการประชมุดงัต่อไปนี ้

 

วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562-63 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ ้น ครัง้ท่ี 1/2562-63 ได้จัดขึน้เมื่อวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2562 และบริษัทฯ 

ไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมและจัดส่งใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมาย

กาํหนด พรอ้มทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซตข์องบริษัทฯ www.goldenland.co.th แลว้ โดยมีรายละเอียดตาม

สาํเนารายงานการประชมุปรากฏตามเอกสารแนบ 1 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 

เห็นควรเสนอรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2562-63 ซึ่งจดัขึน้เม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2562 

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าไดม้ีการบันทึกรายงานการประชุมไวอ้ย่างถูกตอ้งแลว้ ใหที้่ประชมุ

สามัญผูถื้อหุน้รบัรองรายงานการประชมุครัง้ดงักล่าว 

จาํนวนเสียงทีต่้องใช้เพื่อผ่านมติ 

คะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่2 รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ สาํหรับปีสิน้สุดวันที ่30 กันยายน 2562  

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

บริษัทฯ ไดจ้ดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานและการเปลี่ยนแปลงท่ีสาํคญัของบรษิัทฯ ซึ่งเกิดขึน้ในปีสิน้สดุ

วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 โดยมีรายละเอยีดปรากฏในรายงานประจาํปี 2562 ตามเอกสารแนบ 2 

ความเหน็คณะกรรมการ 

เห็นควรเสนอรายงานผลการดาํเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สาํคัญของบริษัทฯ ในปีสิน้สุดวันที่ 

30 กนัยายน 2562 ใหท่ี้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้รบัทราบ 

จาํนวนเสียงทีต่้องใช้เพื่อผ่านมติ 

วาระนีเ้ป็นวาระเพ่ือรบัทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 
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วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุน สําหรับปีสิ ้นสุดวันที่ 
30 กันยายน 2562 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

เพ่ือใหเ้ป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 และตามขอ้บงัคบัของ

บริษัทฯ ขอ้ 37 กาํหนดว่า คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทาํงบดุลและบัญชีกาํไรขาดทุน ณ 

วันสิน้สุดของรอบปีบญัชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัประจาํปี 

เพ่ือพิจารณาอนมุติังบดลุและบญัชีกาํไรขาดทนุ และตอ้งจดัใหผู้ส้อบบญัชีตรวจสอบใหเ้สรจ็ก่อนนาํเสนอ

ต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

สาํหรับงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาํไรขาดทุน สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ซึ่ง

ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแลว้ และคณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการบริษัท ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจาํปี 2562 ซึ่งไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มกับหนังสือบอกกล่าว

เรียกประชมุในครัง้นี ้ตามเอกสารแนบ 2 

ความเหน็คณะกรรมการ 

เห็นควรเสนอที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาํไรขาดทุน สาํหรบัปี

สิน้สุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 ท่ีผ่านการตรวจสอบและลงนามรบัรองจากผูส้อบบัญชีรบัอนุญาต และ

ไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิัทแลว้ 

จาํนวนเสียงทีต่อ้งใช้เพื่อผ่านมต ิ

คะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกําไร เพื่อเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย 
จากผลการดาํเนินงานสาํหรับปีสิน้สุดวันที ่30 กันยายน 2562 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไม่ตํ่ากว่ารอ้ยละ 50 ของกาํไรสุทธิหลังหกัภาษีและ

ทุนสาํรองต่างๆ ทั้งหมดของงบการเงินรวม ภายใต้เง่ือนไขของแผนการลงทุน ความจาํเป็นและความ

เหมาะสมอื่นในอนาคต การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวขา้งตน้จะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

บริษัท และผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลท่ีให้คณะกรรมการ

บรษิัทมีอาํนาจอนมุติัใหจ่้ายเงินปันผลได ้และรายงานใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุผูถื้อหุน้คราว

ต่อไป ตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ 39  

โดยในปี 2562 สิน้สุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 บริษัทฯ มีกาํไรสุทธิสาํหรบัปี ตามงบการเงินรวม จาํนวน  

2,189.89 ล้านบาท ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตาม

ขอ้บังคับของบริษัทฯ ขอ้ 40 บริษัทฯ ตอ้งจัดสรรกาํไรสทุธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกว่า

รอ้ยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี หักดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสาํรองนีจ้ะมีจาํนวน

ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียน บริษัทฯ ไดเ้สนอขอจดัสรรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายไวจ้าํนวน 

110 ลา้นบาท 

หลงัจากจดัสรรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายแลว้ บริษัทฯ มีกาํไรสทุธิสาํหรบัปีท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร กาํไรสะสม

และกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะจ่ายเงินปันผลได ้และเม่ือพิจารณาตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติ

บรษิัทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 39 คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้

จ่ายเงินปันผลประจําปี  2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.48 บาท สําหรับหุ้นสามัญจํานวน 

2,323,720,000 หุน้รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 1,115.38 ลา้นบาท โดยจะจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีมีช่ือปรากฏ

อยู่ในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ (Record Date) ในวนัศกุรท่ี์ 24 มกราคม 2563 (เลื่อนจากเดิมซึ่งกาํหนดไวเ้ป็น

วันศุกรท่ี์ 13 ธันวาคม 2562 และได้ประกาศแจ้งเลื่อนวันกาํหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล 
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(Record Date) ผ่านช่องทางเผยแพร่ข่าวของตลาดหลักทรัพยฯ์ เม่ือวันพุธท่ี 11 ธันวาคม 2562) และ

กาํหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกรท่ี์ 14 กุมภาพันธ์ 2563 โดยจ่ายจากกาํไรท่ีเสียภาษีในอัตรารอ้ยละ 20 

สาํหรบัผูถื้อหุน้ท่ีเป็นบคุคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนไดเ้ท่ากบัเงินปันผลคณูสองส่วนแปด  

ความเหน็คณะกรรมการ  

เห็นควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้อนุมติัการจดัสรรกาํไรสาํหรบัผลการดาํเนินงานปี 2562 เพ่ือเป็นทุน

สาํรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ดงันี ้ 

• จดัสรรเป็นทนุสาํรองตามกฎหมาย จาํนวน 110 ลา้นบาท  

• จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2562 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.48 บาท รวมเป็นเงิน

จาํนวนประมาณ 1,115.38 ลา้นบาท ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวใหจ่้ายแก่ผูถื้อหุน้เฉพาะ

ผูมี้สิทธิไดร้บัเงินปันผลตามขอ้บงัคบัของบริษัทตามท่ีปรากฏรายช่ือ ณ วนักาํหนดรายช่ือผูถื้อ

หุน้ท่ีมีสิทธิรบัเงินปันผลในวนัศกุรท่ี์ 24 มกราคม 2563 (เลื่อนจากเดิมซึ่งกาํหนดไวเ้ป็นวนัศกุร ์

ท่ี 13 ธันวาคม 2562 และไดป้ระกาศแจง้เลื่อนวนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรบัเงินปันผล 

(Record Date) ผ่านช่องทางเผยแพร่ข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ เม่ือวันพุธท่ี 11 ธันวาคม 

2562)  โดยมีกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัศกุร ์ท่ี 14 กมุภาพนัธ ์2563  

ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลในอตัราดงักล่าวขา้งตน้เป็นอตัราท่ีคณะกรรมการบรษิทัพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม

และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยคิดเป็นประมาณรอ้ยละ 50.9 และรอ้ยละ 53.3 ของกาํไร

สทุธิสาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ตามงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการตามลาํดบั  

การจ่ายเงินปันผล จากผลประกอบการสาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 30 กันยายน 2562 ในอตัราหุน้ละ 0.48 บาท 

นี ้จะสงูกว่าปี 2561 โดยในปี 2561 บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลเท่ากบั 0.46 บาทต่อหุน้ มลูค่า 1,068.91 

ลา้นบาท สัดส่วนท่ีจ่ายคิดเป็นรอ้ยละ 50.7 และรอ้ยละ 47.5 ของกาํไรสุทธิจากงบการเงินรวมและงบ

การเงินฉพาะกิจการตามลาํดบั 

จาํนวนเสียงทีต่อ้งใช้เพื่อผ่านมติ 

คะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่5 พิจารณาอนุมัตกิารเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีต่อ้งพ้นจากตาํแหน่งตามวาระ ประจาํปี 2563 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล  

เพ่ือใหเ้ป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 และตามขอ้บงัคบัของ

บริษัทฯ ข้อ 17 กาํหนดให้กรรมการออกจากตาํแหน่งจาํนวนหน่ึงในสามในการประชุมสามัญผู้ถือหุน้

ประจาํปีทุกครัง้ โดยใหก้รรมการท่ีอยู่ในตาํแหน่งนานท่ีสดุเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง ซึ่งในการประชมุสามญั

ผูถื้อหุน้ประจาํปีครัง้นีมี้กรรมการท่ีตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระ 3 ท่านคือ  

1) นายปณต  สิรวิฒันภกัดี กรรมการ  

2) นายธนพล  ศิรธินชยั กรรมการ  

3) นายฐาปน สิรวิฒันภกัดี กรรมการ 

ทั้งนี ้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรบัการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท 

สาํหรบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563 ผ่านทางเว็บไซตข์องบรษิัทฯ ระหว่างวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 

ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษิัทจดทะเบียน ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้

ท่านใดเสนอช่ือบคุคลเขา้รบัการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบรษิัท 

ความเหน็คณะกรรมการ  

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย ไดพิ้จารณาแลว้เห็นชอบกับขอ้เสนอของคณะกรรมการ

พิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ซึ่งไม่รวมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาท่ีเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

โดยบุคคลท่ีไดร้บัการเสนอช่ือในครัง้นีไ้ดผ้่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแลว้ว่ามี
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คณุสมบติัท่ีเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบรษิัทฯ จึงเห็นควรเสนอท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้อนมุติัการ

เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งพน้จากตาํแหน่งตามวาระกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการสืบ

ต่อไปอีกวาระหน่ึง และดาํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการชดุย่อยเช่นเดิม จาํนวน 3 ท่าน ดงันี ้

1) นายปณต  สิรวิฒันภกัดี กรรมการ  

2) นายธนพล  ศิรธินชยั  กรรมการ  

3) นายฐาปน สิรวิฒันภกัดี กรรมการ 

ทัง้นี ้เน่ืองจากเห็นว่าบุคคลดงักล่าวขา้งตน้เป็นผูท่ี้มีความรู ้ความสามารถ และมีคุณสมบติัครบถว้นตาม

พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการบริษัท

ของสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และทางการท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงมี

คุณสมบติัท่ีเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และปฏิบติังานในตาํแหน่งหนา้ท่ีเป็นอย่างดีตลอด

มา ทั้งนี ้ประวัติย่อและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งของผูท่ี้ไดร้ับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ ระยะเวลาท่ีเคยดาํรง

ตาํแหน่งเป็นกรรมการ ขอ้มลูการเขา้รว่มประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชดุย่อยในรอบปีท่ีผ่านมา ขอ้มลู

การถือหุน้ในบริษัท ขอ้มลูการดาํรงตาํแหน่งกรรมการหรือผูบ้รหิารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการ

อื่นๆ รวมทัง้ขอ้มลูความสมัพนัธข์องผูไ้ดร้บัเสนอช่ือ รวมทัง้นิยามกรรมการอิสระของบรษิัทฯ ปรากฏตาม

ประวัติย่อของกรรมการท่ีได้จัดส่งให้กับผูถื้อหุ้น พรอ้มกับหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมในครัง้นี ้ตาม

เอกสารแนบ 3 

ทั้งนี ้เน่ืองจากในปี 2562 นี ้มีกรรมการของบริษัทฯ ท่ีลาออกจากตาํแหน่ง จาํนวน 2 ท่าน และบริษัทฯ 

ยังอยู่ระหว่างการสรรหาบุคคลท่ีมีความรู ้ความสามารถ และมีคุณสมบติัครบถว้น เพ่ือเขา้ดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการแทนท่ีกรรมการท่ีไดล้าออกไปนั้น บริษัทฯ จึงขอสงวนใหจ้าํนวนกรรมการของบริษัท มีจาํนวน

คงเหลือ 9 ท่าน ต่อไป 

จาํนวนเสียงทีต่้องใช้เพื่อผ่านมติ  

คะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจาํปี 2563 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล  

เพ่ือใหเ้ป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกาํหนดใหท่ี้ประชุม

ผูถื้อหุน้อนมุติัการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 

ความเหน็คณะกรรมการ  

คณะกรรมการเห็นควรเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาคงค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบีย้ประชุม

กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจาํปี 2563 ในอตัราเดิมตัง้แต่ท่ีไดร้บัอนุมติัจากท่ีประชุมสามญั

ผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2560 ครัง้ท่ี 24 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2560 ดงันี ้ 

 ประธาน สมาชิก 

หน่วย : บาท/บุคคล ค่าเบีย้ประชุม 

(บาท/คร้ัง) 

ค่าตอบแทน 

รายเดือน 

(บาท/เดือน) 

ค่าเบีย้ประชุม 

(บาท/คร้ัง) 

ค่าตอบแทน 

รายเดือน 

(บาท/เดือน) 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิัท  25,000  35,000/ 20,000 25,000 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบรหิาร  - 25,000 - 20,000/1 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ  - 40,000 - 30,000 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 22,000 - 18,000 - 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการกาํกบัดแูลบรรษัทภิบาล 22,000 -  18,000 - 

หมายเหต ุ  /1   ไม่รวมกรรมการบริหารซึ่งเป็นผูบ้ริหารของบริษัทฯ 

 



5 

อย่างไรก็ตาม เพ่ือเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษัทในการสรา้งมลูค่าเพ่ิมใหแ้ก่

บรษิัทฯ อย่างยั่งยืน คณะกรรมการเห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 

ซึ่งได้พิจารณาอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทตามความเหมาะสมกับขอบเขตหนา้ท่ีความ

รบัผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด ความรู ้ความสามารถ ประสบการณ ์และผลการปฏิบัติงานใน

สภาวะการณปั์จจบุนั รวมถึงความตอ้งการของบรษิัทฯ ท่ีกาํลงัขยายตวัทางธุรกิจเปรียบเทียบขอ้มลูอา้งอิง

จากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน จึงเห็นควรเสนอคงวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชดุ

ย่อย ประจาํปี 2563 เม่ือรวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถา้มี) จะไม่เกินวงเงิน 12,000,000 บาท (สิบสองลา้น

บาท) ซึ่งเท่ากับปี 2562 ทัง้นี ้ไม่มีค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงินหรือผลประโยชนอ์ื่น โดยในส่วนค่าตอบแทน

พิเศษใหค้ณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผูพิ้จารณาจดัสรรตามความเหมาะสมจากผล

ประกอบการของบริษัทฯ เป็นสาํคญั โดยบริษัทฯ ไดจ่้ายค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการ ในรอบปี 2562 รวม

เป็นเงินจาํนวน 11,068,822 บาท (สิบเอ็ดลา้นหกหม่ืนแปดพนัแปดรอ้ยย่ีสบิสองบาท) 

จาํนวนเสียงทีต่อ้งใช้เพื่อผ่านมต ิ

คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุ 

วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติการแตง่ตั้งและกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจาํปี 2563 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

เพ่ือใหเ้ป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 และตามขอ้บงัคบัของ

บริษัทฯ ขอ้ 41 กาํหนดใหท่ี้ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปีแต่งตัง้ผูส้อบบัญชี และกาํหนดจาํนวนเงินค่า

สอบบญัชีของบรษิัทฯ ทกุปี 

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ   

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาคุณสมบติั ประวติั การปฏิบติัหนา้ท่ีของผูส้อบบญัชีแต่ละคน ความ

ต่อเน่ืองและประสิทธิภาพในการตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสมของอตัราค่าสอบบญัชีปี 2563 จึงเสนอ

ต่อท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ท่ี 1/2562-63 เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2562 เพ่ือพิจารณาใหค้วาม

เห็นชอบการแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีสาํหรบัแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และเสนอต่อท่ีประชุม

สามัญผูถื้อหุน้เพ่ืออนุมัติแต่งตัง้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จาํกัด เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ 

โดยมีผูส้อบบัญชีคนใดคนหน่ึงดังต่อไปนี ้เป็นผูส้อบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ 

ประจาํปี 2563 

1) นางวิไล  บรูณกิตติโสภณ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 3920 หรือ 

2) นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 4439 หรือ 

3) นางศศิธร พงศอ์ดิศกัด์ิ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 8802 

เน่ืองจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกัด เสนอราคาค่าบริการสอบบัญชีท่ีสมเหตุสมผลเม่ือ

เปรียบเทียบกบัขอบเขตของงาน 

นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2562-63 เพ่ือ

พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ และเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพ่ืออนุมติักาํหนดค่าตอบแทนการสอบ

บญัชีของบรษิัทฯ ในปี 2563 จาํนวนรวม 1,400,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดงันี ้ 

- ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาํปีของบรษิัทฯ เป็นจาํนวน 650,000 บาท  

- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบรษิัทฯ เป็นจาํนวน 750,000 บาท 

ทัง้นี ้ค่าสอบบญัชีประจาํปีเพ่ิมขึน้จากปี 2562 จาํนวน 50,000 บาท  

บรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จาํกดั และผูส้อบบญัชีทัง้ 3 ท่าน ไม่มีความสมัพนัธแ์ละส่วนไดเ้สียกับ

บริษัทฯ บรษิัทย่อย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับบุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด จึงมีความ

เป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงผูส้อบ
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บญัชีทัง้ 3 ท่านขา้งตน้ ไม่มีผูส้อบบญัชีท่านใดท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีมาแลว้เกินกว่าระยะเวลาท่ีหลกัเกณฑต์าม

ประกาศท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด 

นอกจากนี ้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จาํกัด รวมถึงบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับ 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จาํกดั ไดร้บัการเสนอช่ือเป็นผูส้อบบญัชีประจาํปี 2563 ของบรษิัทย่อย

ของบรษิัทฯ ดว้ย  

ความเหน็คณะกรรมการ  

คณะกรรมการไดพิ้จารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้เห็นควรเสนอท่ีประชุมสามญั

ผูถื้อหุน้อนมุติัการแต่งตัง้และกาํหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี ดงันี ้

1. ใหแ้ต่งตัง้ผูส้อบบญัชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกัด ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ 

ดงัมีรายนามต่อไปนี ้

1) นางวิไล  บรูณกิตติโสภณ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 3920 หรือ 

2) นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 4439 หรือ 

3) นางศศิธร พงศอ์ดศิกัดิ ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 8802 

โดยใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงมีอาํนาจตรวจสอบ ทาํ และลงนามในรายงานการสอบบญัชี โดยใน

การพิจารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการไดพ้ิจารณาถึงความพรอ้ม ขอบเขตการใหบ้ริการ อัตราค่า

สอบบัญชี ประกอบกับประสบการณข์องผูส้อบบัญชี และมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพนัธ์ 

และไม่มีส่วนไดเ้สียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคล

ดงักล่าว กระบวนการสอบบญัชี รวมทัง้ความต่อเน่ืองในการตรวจสอบ 

ทั้งนี ้นางวิไล บูรณกิตติโสภณ ไดร้บัการเสนอช่ือเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ ในปี 2558 - 2562 และ

เป็นผูล้งนามในรายงานของผูส้อบบญัชีปี 2559 - 2562 นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ไดร้บัการเสนอช่ือ

เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ ในปี 2559 - 2562 และเคยเป็นผูล้งนามในรายงานการสอบบญัชีปี 2552 

และปี 2555 - 2558 ส่วนนางศศิธร พงศอ์ดิศกัด์ิ ยงัไม่เคยไดร้บัการเสนอช่ือเป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ  

2. กําหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งสิน้ไม่เกิน 1,400,000 บาท (หน่ึงล้านสี่แสนบาทถ้วน) 

ประกอบดว้ย 

ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาํปีของบรษิัทฯ 650,000 บาท 

ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบรษิัทฯ 750,000 บาท 

รวมทัง้สิน้ 1,400,000 บาท 

ทั้งนี ้บริษัทฯ และบริษัทย่อยไดจ่้ายค่าสอบบัญชีประจาํปี 2560 ถึงปี 2562 ใหแ้ก่ผูส้อบบัญชีจาก

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกัด สาํหรบัการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบรษิัทฯ 

และบรษิัทย่อย มีรายละเอียดดงันี ้

หน่วย : บาท 

รายการ 2562 2561 2560/1 

ค่าสอบบญัชี (Audit Fee)    

ค่าสอบบญัชีของบรษิัทฯ 1,350,000 1,320,000 1,000,000 

ค่าสอบบญัชีของบรษิัทย่อย 5,450,000 5,350,000 4,900,000 

รวมค่าสอบบัญช ี 6,800,000 6,670,000 5,900,000 

ค่าบรกิารอืน่ (Non- Audit Fee)    

ค่าบรกิารใหค้าํปรกึษา 337,500 330,000 520,000 

ค่าอบรมมาตรฐานบญัชี - 79,612 - 
/1 สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที ่1 มกราคม - 30 กันยายน 2560 
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จาํนวนเสียงทีต่้องใช้เพื่อผ่านมติ  

คะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่8 พิจารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้ามี) 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ ้นโปรดเข้าร่วมจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ ้นประจาํปี 2563 ครัง้ท่ี 27 ใน

วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 14:00 น.  ณ ห้องประชุมเดอะ มิตร-ติง้ รูม สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล ์ชั้น 5 

ศูนยก์ารคา้สามย่านมิตรทาวน ์เลขท่ี 944 ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 โดยขอใหศ้ึกษา

ขอ้มลูเอกสารและหลกัฐานท่ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งแสดงก่อนเขา้ร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออก

เสียงลงคะแนนในการประชุมผูถื้อหุ้น ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5  โดยบริษัทฯ จะดาํเนินการประชุมตาม

ขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ตามเอกสารแนบ 6  

ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง และมีความประสงคจ์ะมอบฉันทะใหก้รรมการ

อิสระของบรษิัทฯ เขา้ประชุมและออกเสียงแทนตน  ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหแ้ก่กรรมการอิสระของบรษิัทฯ ดงัมีรายนาม

และรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4 และส่งหนังสือมอบฉันทะตามเอกสารแนบ 8 พรอ้มเอกสารประกอบมายัง             

เลขานุการบริษัท ณ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอรตี์ ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกัด (มหาชน) ชัน้ 20 มิตรทาวน ์ออฟฟิศ ทาวเวอร ์ 

เลขท่ี 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 โดยใหเ้อกสารส่งถึงบริษัทฯ ภายในวนัพุธท่ี 

15 มกราคม 2563 

เพ่ือความสะดวกหากผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะแต่งตัง้บุคคลอื่นเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

แทนในการประชุมครัง้นี ้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ท่ีส่งมาตามเอกสารแนบ 8 หรือ

สามารถ Download หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค (แบบ ค ใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทนุต่างประเทศ

และแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้) ไดท่ี้ www.goldenland.co.th โดยใหเ้ลือกใช้

แบบใดแบบหน่ึงตามท่ีระบไุวเ้ท่านัน้ 

ทั้งนี ้เพ่ือใหก้ารลงทะเบียนเขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 ครัง้ท่ี 27 เป็นไปดว้ยความ

สะดวกรวดเร็วและเรียบรอ้ย บริษัทฯ จะเปิดให้ท่านผู ้ถือหุ ้นและผู ้ร ับมอบฉันทะลงทะเบียนไดต้ั ้งแต่เวลา 12:00 น. 

ของวันประชุม ณ หอ้งประชุมเดอะ มิตร-ติง้ รูม สามย่านมิตรทาวนฮ์อลล ์ชั้น 5 ศูนยก์ารคา้สามย่านมิตรทาวน ์เลขท่ี 944 

ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

อน่ึง บรษิัทฯ กาํหนดวนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้รว่มประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563 ครัง้ท่ี 27 

ในวนัท่ี 13 ธันวาคม 2562 (Record Date) 

 

  ขอแสดงความนบัถือ  

  

(นายธนพล ศิรธินชยั) 

 

  ประธานอาํนวยการ  

 บรษิัท แผ่นดินทอง พรอ็พเพอรตี์ ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 



 เอกสารแนบ 1 
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รายงานการประชุมวิสามัญผูถ้อืหุน้ ครั้งที ่1/2562-63 

บริษัท แผน่ดนิทอง พร็อพเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเม้นท ์จาํกัด (มหาชน) (“บริษทัฯ”) 

ประชุมวันพุธที ่20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. 

ณ หอ้งประชุมเดอะ มิตร-ติง้ รูม สามย่านมิตรทาวนฮ์อลล ์ชัน้ 5 ศูนยก์ารคา้สามยา่นมิตรทาวน ์ 

เลขที ่944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

 

กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม: 

1. นายวนัชยั

  

ศารทลูทตั กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

และสรรหา / ประธานกรรมการกาํกบัดแูลบรรษัทภิบาล / กรรมการตรวจสอบ 

2. นายปณต สิรวิฒันภกัดี รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร / กรรมการพิจารณา

ค่าตอบแทนและสรรหา 

3. นายอดุม พวัสกลุ กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

4. นายฐาปน สิรวิฒันภกัดี กรรมการ 

5. นายโชติพฒัน ์ พีชานนท ์ กรรมการ 

6. นายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร กรรมการ / กรรมการบรหิาร 

7. นายธนพล ศิรธินชยั กรรมการ / กรรมการบรหิาร / กรรมการกาํกบัดแูลบรรษัทภิบาล / ประธาน

อาํนวยการ / ประธานกรรมการบรหิารความเสี่ยง 

ผู้บริหารทีเ่ขา้ร่วมประชุม:  

1. นายสมบรูณ ์ วศินชชัวาล รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบญัชีและการเงิน 

2. นายเทพศกัด์ิ นพกรวิเศษ รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบญัชีและการเงิน 

3. นายวิทวสั คตุตะเทพ รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานโครงการเชิงพาณิชยกรรม 

4. นางสาวธีรนนัท ์ กรศรีทิพา  รองกรรมการผูจ้ดัการ  สายงานพฒันาธุรกิจรีเทล 

5. นางสาวปรศันีย ์ สรุะเสถียร เลขานกุารบรษิัท และรองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานกลยทุธอ์งคก์รและการลงทนุ 

ทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระทีเ่ขา้ร่วมประชุม 

1. นายมนตรี  ศรไพศาล ท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระ จากบรษิัท หลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) 

จาํกดั (มหาชน) 

2. นางวนัทนา เพชรฤกษ์วงศ ์ ท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระ จาก บรษิัทหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กิมเอง็ (ประเทศไทย) 

จาํกดั (มหาชน) 
ทีป่รึกษากฎหมายทีเ่ขา้ร่วมประชุม 

1. นายวรฐ   วนการโกวิท ท่ีปรกึษากฎหมายจาก บรษิัท วรฐ ท่ีปรกึษาธุรกิจ จาํกดั 

2. นายอภิศกัด์ิ พิชิตการคา้ ท่ีปรกึษากฎหมายจาก บรษิทั วรฐ ท่ีปรกึษาธุรกิจ จาํกดั 

 

เริ่มการประชุมเวลา 13:30 น. 

นายวนัชยั ศารทลูทตั ประธานกรรมการ ทาํหนา้ท่ีประธานในท่ีประชมุ (“ประธานฯ”)  ประธานฯ ไดก้ล่าวตอ้นรบั

และขอบคุณท่านผูถื้อหุน้ท่ีไดเ้ขา้รว่มประชมุ และแถลงว่าการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี 1/2562-63 ในวนันี ้เป็นไปตามมติ

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 6/2561-62 เม่ือวนัท่ี 20 กันยายน 2562 เพ่ือพิจารณาอนุมติัการเพิกถอนหุน้ของบรษิัทฯ 

ออกจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ และเร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตามท่ีกฎหมายกาํหนดใหต้อ้งเสนอต่อ

ท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนมุติัตามระเบียบวาระท่ีระบไุวใ้นหนงัสือบอกกล่าวเรียกประชมุ  
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โดยบริษัทฯ ไดก้าํหนดวนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการเขา้รว่มประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2562-63  

(Record Date) ในวนัจนัทรท่ี์ 7 ตลุาคม 2562  

บริษัทฯ มีทุนชาํระแลว้เป็นเงินทั้งสิน้ 11,037,670,000 บาท โดยมีมูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 4.75 บาท คิดเป็น

จาํนวนหุน้ท่ีออกและจาํหน่ายแลว้ทั้งหมด จาํนวน 2,323,720,000 หุน้ จากผูถื้อหุน้ทัง้หมดจาํนวน 3,992 ราย โดยในการ

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2562-63 นี ้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จาํนวน 149 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 

16,097,832 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 0.6928 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิัทฯ และมีผูร้บัมอบฉนัทะแทนผูถื้อหุน้ 

จาํนวน 64 ราย ถือหุน้รวมกนัเท่ากบั 2,217,146,535 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 95.4137 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ

บริษัทฯ รวมมีผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะทั้งสิน้ จํานวน 213 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งหมด 

2,233,244,367 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 96.1064 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบริษัทฯ ซึ่งไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของ

จาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิัทฯ จึงครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ 

ก่อนเริ่มการประชมุ ประธานฯ ไดก้ล่าวแนะนาํ กรรมการบรษิัท ซึ่งเขา้รว่มประชมุทัง้หมด 7 ท่าน (คิดเป็นสดัสว่น

รอ้ยละ 100 ของกรรมการทัง้หมด)  ผูบ้รหิาร ท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระ และท่ีปรกึษากฎหมาย ท่ีเขา้รว่มประชมุ  

จากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธนพล ศิริธนชัย กรรมการและประธานอํานวยการ (“ประธาน

อาํนวยการ”) ชีแ้จงวิธีปฏิบติัในการออกเสียงลงคะแนนและการนบัผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมครัง้นี ้

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทกุท่านทราบ ดงันี ้

• ผูถื้อหุน้ทกุคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุน้ท่ีตนถือ โดยใหน้บัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 

• ถา้มีผูถื้อหุน้ใดท่ีไม่เห็นดว้ยหรือประสงคจ์ะงดออกเสียง ขอใหท่้านผูถื้อหุน้ท่ีไม่เห็นดว้ย หรือประสงคจ์ะงด

ออกเสียง กาเคร่ืองหมายกากบาท  ลงในช่องไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ในบตัรลงคะแนน และใหผู้ถื้อ

หุน้ยกมือขึน้ เพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีของบรษิทัฯ เก็บบตัรลงคะแนน เพ่ือนาํไปตรวจนบัคะแนน สาํหรบัท่านผูถื้อหุน้

ท่ีเห็นดว้ยหรือผูถื้อหุน้ท่ีไม่งดออกเสียงจะถือว่าอนมุติั 

• ในการลงคะแนนเสียง การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นในท่ี

ประชุมและของผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะซึ่งบนัทึกไวล้่วงหนา้เม่ือผูร้บัมอบฉนัทะลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ โดย

การนบัผลการลงคะแนนเสียงแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

(1) วาระพิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562 ท่ีต้องได้รับมติอนุมัติดว้ย

คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทฯ จะคาํนวณฐาน

คะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผูถื้อหุน้ซึ่งออกเสียงเห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ยเท่านั้น แต่ไม่นับ

คะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีงดออกเสียง 

(2) วาระพิจารณาอนุมัติการเพิกถอนหุน้ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัยฯ์ เป็นวาระท่ีตอ้งไดร้บัมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนหุน้ท่ีออก

และจาํหน่ายแลว้ทั้งหมดของบริษัทฯ และตอ้งไม่มีผูถื้อหุน้คดัคา้นการเพิกถอนหุน้ของบริษัทฯ เกิน

รอ้ยละ 10 ของจาํนวนหุน้ท่ีออกและจาํหน่ายแลว้ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคาํนวณฐาน

คะแนนเสียงจากจาํนวนหุน้ท่ีออกและจาํหน่ายแลว้ทัง้หมดของบรษิัทฯ 

• ในวาระท่ี 2 จะไม่มีการออกเสยีงลงคะแนน เน่ืองจากเป็นวาระเพ่ือรบัทราบความเห็นเก่ียวกบัการเพิกถอน

หุน้ของบรษิัทฯ ออกจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

• การลงคะแนนในลกัษณะดงัต่อไปนี ้จะถือว่าการลงคะแนนดงักล่าวเป็นโมฆะหรือบตัรเสีย ไม่นบัเป็น

คะแนน 

(1) บตัรลงคะแนนท่ีมีการทาํเคร่ืองหมายเกินกว่า 1 ช่อง  ยกเวน้กรณี Custodian 

(2) บตัรลงคะแนนท่ีมีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขดักนั  ยกเวน้กรณี Custodian 

(3) บตัรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆ่าและไม่มีลายมอืช่ือกาํกบั 

(4) บตัรลงคะแนนท่ีลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงท่ีมีอยู ่
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ก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ท่านประธานฯ จะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซักถาม และแสดงความคิดเห็นใน

ประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะท่ีตอ้งการซักถามหรือแสดงความ

คิดเห็น แจง้ช่ือและนามสกลุใหท่ี้ประชมุทราบก่อนซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นดว้ยทกุครัง้ เพ่ือบนัทึกรายงานการประชมุ  

(สาํหรบัท่านผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชมุภายหลงัการประชุมเริ่มขึน้แลว้ผูถื้อหุน้ดงักล่าวยงัคงมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมและ

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนงานเฉพาะในวาระท่ีเขา้มาประชมุทนัและวาระท่ีเหลืออยู่เท่านัน้) 

เพ่ือความโปรงใสในการนบัคะแนน  บริษัทฯ ไดเ้ชิญนายอภิศกัด์ิ พิชิตการคา้ ตวัแทนจาก บริษัท วรฐ ท่ีปรกึษา

ธุรกิจ จาํกดั ท่ีปรกึษากฎหมายของบรษิัทฯ เป็นผูต้รวจสอบการนบัคะแนนเสียงในท่ีประชมุ เพ่ือทาํหนา้ท่ีดแูลและตรวจสอบให้

การประชมุเป็นไปอย่างโปร่งใส ถกูตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบับรษิัทฯ ตามหลกัเกณฑก์ารกาํกับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท

จดทะเบียนและได้เชิญอาสาสมัครตัวแทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมเป็นพยานในการนับคะแนนเสียงในท่ีประชุม ซึ่งในการนี้         

นางสาวสิรพิร อนนัตพ์นากลุ ผูร้บัมอบฉนัทะ ไดอ้าสาเป็นตวัแทนผูถื้อหุน้เขา้รว่มดาํเนินการดงักล่าว 

ต่อจากนัน้ ประธานฯ ไดด้าํเนินการประชมุตามระเบียบวาระ ดงันี ้

วาระที ่1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 ครั้งที่ 26 ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่ 17 

มกราคม 2562 

ประธานฯ ไดเ้สนอใหท่ี้ประชมุพิจารณารบัรองรายงานการประชมุประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 ครัง้ท่ี 26 

ซึ่งประชุมเม่ือวันท่ี 17 มกราคม 2562 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าไดมี้การบันทึกรายงานการประชุมไวอ้ย่างถูกตอ้งแลว้ 

ทัง้นี ้บรษิัทฯ ไดจ้ดัส่งสาํเนารายงานการประชมุดงักล่าวใหก้บัท่านผูถื้อหุน้ พรอ้มหนงัสือบอกกล่าวเรียกประชมุครัง้นีแ้ลว้  

จากนั้น ประธานฯ ไดส้อบถามท่ีประชุมว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือมีความเห็นเก่ียวกับวาระนีห้รือไม่ 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณารบัรองรายงานการ

ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 ครัง้ท่ี 26 ซึ่งประชมุเม่ือวนัท่ี 17 มกราคม 2562  

ประธานฯ ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบว่า วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมา

ประชมุและออกเสียงลงคะแนน  

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้และมีมติรบัรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2562 ครัง้ท่ี 26 ซึ่ง

ประชมุเม่ือวนัท่ี 17 มกราคม 2562 ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

 
มติ จาํนวนผูถ้ือหุ้น 

(ราย) 
จาํนวนเสียง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 
ร้อยละของจาํนวนเสียงทัง้หมด

ของผู้ถือหุน้ทีม่าประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 221 ราย 2,233,121,635 เสียง 99.9937 
ไม่เห็นดว้ย 6 ราย 141,500 เสียง 0.0063 

จาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

2,233,263,135 เสียง 

งดออกเสียง 5 ราย 1,351,800 เสียง 
บตัรเสีย 0 ราย 0 เสียง 

วาระที ่2  รับทราบความเห็นเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และข้อเสนอของบริษัท เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี ้(ประเทศไทย) 

จาํกัด ในฐานะผู้ทาํคาํเสนอซือ้ ตลอดจนข้อมูลอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 

 ประธานฯ ไดม้อบหมายใหน้ายธนพล ศิรธินชยั ประธานอาํนวยการ เป็นผูชี้แ้จงรายละเอียดในวาระนี ้
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 ประธานอาํนวยการ ไดชี้แ้จงต่อท่ีประชุมว่า เน่ืองดว้ยบริษัทฯ ไดร้บัแจง้จาก บริษัท เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรตี์ ้

(ประเทศไทย) จาํกัด (“FPT” หรือ “ผู้ทําคําเสนอซื้อ”) ถึงความประสงคใ์นการทาํคาํเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของบรษิัทฯ 

เพ่ือการเพิกถอนหุน้ของบริษัทฯ จากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์

ฯ”) โดยมีรายละเอียดสรุปไดด้งันี ้

• ภายหลงัการเขา้ทาํคาํเสนอซือ้หลกัทรพัยข์องบรษิัทฯ โดยสมคัรใจในครัง้ก่อน ซึ่งเสรจ็สิน้ในวนัท่ี 8 สิงหาคม 

2562 FPT ได้เข้าเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัทฯ โดย ณ วันท่ี 24 ตุลาคม 2562 FPT ถือหุ้นในบริษัทฯ 

จาํนวนรวมทั้งสิน้ 2,207,603,101 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 95.0029 ของจาํนวนหุน้ท่ีออกและจาํหน่ายไดแ้ลว้

ทัง้หมดของบรษิัทฯ 

• FPT แจง้ความประสงคใ์นการทาํคาํเสนอซือ้หลกัทรพัยข์องบริษัทฯ ในส่วนท่ีเหลือทัง้หมด เพ่ือทาํการเพิก

ถอนหุน้ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยฯ์ ในราคาเสนอซือ้ 8.55 

บาทต่อหุน้ โดย FPT อาจปรบัราคาเสนอซือ้ไดห้าก (1) บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ หรือ (2) 

บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงมลูค่าหุน้ท่ีตราไวซ้ึ่งส่งผลใหจ้าํนวนหุน้เพ่ิมขึน้หรือลดลง หรือ (3) บริษัทฯ มีการ

ใหส้ิทธิซือ้หุน้เพ่ิมทุนหรือใบสาํคญัแสดงสิทธิในการซือ้หุน้เพ่ิมทุนท่ีโอนสิทธิไดแ้ก่ผูถื้อหุน้ตามส่วนจาํนวน

หุ้นท่ีถืออยู่เดิม ตามหลักเกณฑท่ี์กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนท่ี ทจ.12/2554 เรื่อง 

หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการเขา้ถือหลกัทรพัยเ์พ่ือครอบงาํกิจการ (รวมทัง้ท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) 

ทัง้นี ้เน่ืองดว้ยท่ีประชมุคณะกรรมการของบรษิัทฯ ครัง้ท่ี 1/2562-2663 ซึ่งประชุมเม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 

2562 ไดมี้มตินาํเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 ครัง้ท่ี 27 ของบริษัทฯ ซึ่งจะจดัใหมี้ขึน้ใน

วนัท่ี 16 มกราคม 2563 เพ่ือพิจารณาอนมุติัการจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานของบรษิัทฯ ในปี 2562 

ในอตัราหุน้ละ 0.48 บาท โดยเม่ือวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2562 บรษิัทฯ ไดร้บัแจง้จาก FPT ว่าในการเสนอต่อ

ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ใหพิ้จารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลดงักล่าว ส่งผลใหร้าคาเสนอซือ้

อาจมีการปรบัลงตามจาํนวนเงินปันผล หากท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปัน

ผล ในอตัราหุน้ละ 0.48 บาท โดยราคาเสนอซือ้หุน้ของบรษิัทฯ ภายหลงัการปรบัลดลงดงักล่าวจะเท่ากบัหุน้

ละ 8.07 บาท อย่างไรก็ดี หากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ ซึ่งจะมีขึน้ในวนัท่ี 16 มกราคม 2563 ไม่

อนมุติัการจ่ายเงินปันผลดงักล่าว ราคาเสนอซือ้หุน้ของบรษิัทฯ จะเป็นราคาหุน้ละ 8.55 บาทตามเดิม 

• FPT จะทาํคาํเสนอซือ้หลกัทรพัยเ์พ่ือการเพิกถอนหุน้ของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ภายหลงัจากเง่ือนไขดงัต่อไปนีส้าํเรจ็ครบถว้น 

(1) ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ มีมติอนุมติัการเพิกถอนหุน้ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนหุน้ท่ีออกและจาํหน่าย

แลว้ทัง้หมดของบริษัทฯ และตอ้งไม่มีผูถื้อหุน้คดัคา้นการเพิกถอนหุน้ของ บริษัทฯ เกินรอ้ยละ 10 ของ

จาํนวนหุน้ท่ีออกและจาํหน่ายแลว้ทั้งหมดของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑก์ารเพิกถอนหลักทรพัย์ของ

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และ 

(2) จะต้องได้รับอนุมัติ และ/หรือผ่อนผันจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงตลาดหลักทรัพย์ฯ สถาบัน

การเงิน ผูถื้อหุน้กู ้และคู่สญัญาอื่นๆ ตามสญัญาท่ีเก่ียวขอ้ง (ในกรณีท่ีจาํเป็น) 

เน่ืองจาก FPT มีความประสงคท่ี์จะเขา้ซือ้หลกัทรพัยข์องบรษิัทฯ ในส่วนท่ีเหลือทัง้หมด และ ไม่มีนโยบายท่ีจะ

ลดสดัส่วนการถือหุน้ในบริษัทฯ อย่างมีนัยสาํคัญ ทาํใหบ้ริษัทฯ มีความเสี่ยงท่ีอาจจะไม่สามารถดาํเนินการใหส้ัดส่วนการ

กระจายการถือหุน้รายย่อยเป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารดาํรงสถานะเป็นบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ได ้ 

ตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยฯ์ เร่ืองการรบัหุน้สามญัหรือหุน้บรุมิสิทธิเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558 

(รวมถึงท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) กาํหนดใหบ้ริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตอ้งมีผูถื้อหุน้สามญัรายย่อยไม่นอ้ยกว่า 150 

ราย และผูถื้อหุน้ดงักล่าวตอ้งถือหุน้รวมกันไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 15 ของทุนชาํระแลว้ทัง้หมดของบริษัทจดทะเบียน และเพ่ือให้

เป็นไปตามขอ้บังคับตลาดหลักทรพัยฯ์ เร่ืองการเพิกถอนหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2542 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท     

ครัง้ท่ี 6/2561-62 ซึ่งประชมุเม่ือวนัท่ี 20 กนัยายน 2562 ไดพิ้จารณาในเรื่องดงัต่อไปนี ้
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(1) มีมติเห็นชอบใหเ้สนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติัการเพิกถอนหุน้ของบรษิัทฯ ออกจากการเป็น

หลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์  

(2) มีมติอนุมติัแต่งตัง้บริษัท หลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) โดยความเห็นชอบ

ของกรรมการอิสระ ใหเ้ป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือเสนอแนะความเห็น และชีแ้จงต่อผูถื้อหุน้ของ

บริษัทฯ เพ่ือประกอบการพิจารณาอนุมัติการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรพัย์จด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์  

นอกจากนี ้บริษัทฯ ไดจ้ดัส่งความเห็นของกรรมการอิสระและความเห็นของท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระ พรอ้มกบั

หนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้ใหก้บัผูถื้อหุน้แลว้  

ในแง่ผลกระทบต่อบริษัทฯ ในการออกจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ บริษัทฯ จะเสีย

โอกาสในการระดมทุนผ่านตลาดหลกัทรพัยฯ์ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ สามารถระดมทุนดว้ยวิธีการอื่นนอกเหนือจากการระดมทนุ

ผ่านตลาดหลกัทรพัยฯ์ เพ่ือรองรบัการดาํเนินธุรกิจและขยายการลงทุนของกลุ่มบรษิัทฯ ในอนาคตได ้เช่น การใชก้ระแสเงินสด

จากการดาํเนินงานภายในเพ่ือสนบัสนนุการดาํเนินธุรกิจและการขยายกิจการในอนาคต การกูยื้มเงินจากสถาบนัการเงิน และ

การออกและเสนอขายตราสารหนีต่้อผูล้งทุนสถาบัน และ/หรือ ผูล้งทุนรายใหญ่ รวมถึงบริษัทฯ อาจจะขอรบัการสนับสนนุ

ทางดา้นการเงินท่ีจาํเป็นจาก FPT  ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษัทฯ และเป็นบรษิัทหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

นอกจากนี ้การเพิกถอนหุน้ของบรษิัทฯ จากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะช่วยใหบ้รษิัทฯ สามารถลด

ค่าใชจ่้ายในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํรงสถานะเป็นบรษิัทจดทะเบียนอีกดว้ย 

 ในการนี ้ประธานอาํนวยการ ไดเ้ชิญนายมนตรี ศรไพศาล ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท หลักทรพัย ์เมย์

แบงก ์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ชีแ้จงและเสนอแนะความเห็นต่อผูถื้อหุน้ของบรษิทัฯ เก่ียวกบัการเพิกถอนหุน้ของ 

บริษัทฯ ออกจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ และความเหมาะสมของราคาเสนอซือ้ เพ่ือประกอบการ

พิจารณาอนมุติัการเพิกถอนหุน้ของบรษิทัฯ ออกจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในวาระท่ี 3  

 นายมนตรี ศรไพศาล ท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระ ไดชี้แ้จงว่า สืบเน่ืองจากการปรบัโครงสรา้งของกลุ่ม FPT เพ่ือให้

เป็นไปตามหลักธรรมาธิบาลของตลาดทุน และได้มีการทาํคาํเสนอซือ้หลักทรพัย์ทั้งหมดของบริษัทฯ เม่ือประมาณเดือน

กรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม โดยมีราคาเสนอซือ้ 8.50 บาทต่อหุน้ ส่งผลให ้FPT ถือหุน้ในบรษิัทฯ ประมาณรอ้ยละ 95 ซึ่งทาํให้

บริษัทฯ อาจขาดคุณสมบติัในการดาํรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในเร่ืองของการกระจายการถือหุน้

รายย่อย หรือ Free Float ซึ่งตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดก้าํหนดใหบ้ริษัทจดทะเบียนจะตอ้งดาํรงคุณสมบติัเร่ืองการกระจายการถือ

หุน้ โดยจะตอ้งมีผูถื้อหุน้สามัญรายย่อยถือหุน้รวมกันไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 15 ของทุนชาํระแลว้ของบริษัทจดทะเบียน เพ่ือให้

เป็นไปตามหลกัของธรรมาภิบาล ทางกลุ่ม FPT ได้ขอให้มีการพิจารณาเพิกถอนหลักทรพัยข์องบริษัทฯ ออกจากการเป็น

หลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ เน่ืองจากเห็นว่าบริษัทฯ ไม่มีความจาํเป็นตอ้งระดมทุนผ่านตลาดหลกัทรพัยฯ์ อีก

ต่อไป  

 ในการกาํหนดราคาเสนอซือ้ท่ี 8.55 บาทต่อหุน้ เป็นราคาท่ีกาํหนด โดย FPT โดยท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระ มี

ความเห็นว่าช่วงราคาท่ีเหมาะสมคือ 7.61 – 9.57 บาทต่อหุน้ ดงันัน้ จึงสรุปไดว่้าราคาเสนอซือ้ 8.55 บาทต่อหุน้ ถือเป็นราคาท่ี

อยู่ในช่วงราคายุติธรรม นอกจากนี ้ท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระไดชี้แ้จงเก่ียวกับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในอตัราหุน้ละ 

0.48 บาท ว่าในกรณีท่ีท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผล ในอตัราหุน้ละ 0.48 บาท ตามท่ี

คณะกรรมการบริษัทไดเ้สนอใหมี้การพิจารณาจ่ายเงินปันผล ราคาเสนอซือ้จะมีการปรบัลดเท่ากับ 8.07 บาทต่อหุน้ ซึ่งราคา

เสนอซือ้ดงักล่าวยงัมีความสมเหตสุมผล แต่หากท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ ไม่อนมุติัการจ่ายเงินปันผลดงักล่าว ราคา

เสนอซือ้หุน้ของบรษิัทฯ จะเป็นราคาหุน้ละ 8.55 บาทตามเดิม 

 เหตุผลและความจาํเป็นทีบ่ริษัทฯ ควรขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพยฯ์ 

• บรษิัทฯ ไม่มีความจาํเป็นในการระดมทนุโดยตรง ผ่านทางตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

• บริษัทฯ อยู่ภายใตก้ารควบคุมของ FPT ซึ่งส่งผลใหผู้ถื้อหุน้รายย่อยมีความเสี่ยงท่ีจะไม่สามารถถ่วงดลุ

อาํนาจและการควบคมุกิจการของผูถื้อหุน้รายใหญ่ได ้
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• ปัจจบุนั บรษิัทฯ มีผูถื้อหุน้รายย่อยถือหุน้ของบรษิัทฯ รวมกนัเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 5 เท่านัน้ ซึ่งนอ้ย

กว่ารอ้ยละ 15 ของทุนชาํระแลว้ของบริษัทฯ ทาํใหไ้ม่เป็นไปตามเกณฑก์ารดาํรงสถานะในเร่ืองของการ

กระจายการถือหุน้รายย่อย ประกอบกับ FPT ไม่มีแผนท่ีจะลดสดัส่วนการถือหุน้ของตนอย่างมีนยัสาํคญั 

ทาํให้บริษัทฯ ไม่สามารถแก้ไขสัดส่วนการกระจายการถือหุ้นรายย่อยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดาํรง

สถานะของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ได ้

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยจากการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพยฯ์  

• ผูถื้อหุน้จะขาดสภาพคล่องในการซือ้ขายเปลี่ยนมือหลกัทรพัยข์องบรษิัทฯ  

• ผลตอบแทนท่ีไดร้บัจากการลงทนุอาจถกูจาํกดัเพียงในรูปแบบเงินปันผลเป็นหลกั  

• ไม่ไดร้บัยกเวน้ภาษีท่ีเกิดจากกาํไรจากการขายหุน้ (Capital Gain Tax) สาํหรบัผูล้งทนุบคุคลธรรมดา โดย

หากผูถื้อหุน้บคุคลธรรมดาขายหุน้แลว้มีกาํไรจะตอ้งเสียภาษี 

• ไดร้บัขอ้มลูข่าวสาร และ/หรือสารสนเทศของบรษิัทฯ อย่างจาํกดั  

ภายหลงัจากการพิจารณาแลว้ ท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า ผูถื้อหุน้ควรพิจารณาออกเสียงเพ่ือลง

มติอนมุติัการเพิกถอนหลกัทรพัยข์องบรษิัทฯ ออกจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

นอกจากนี ้นายมนตรี ศรไพศาล ไดม้อบหมายใหน้างวันทนา เพชรฤกษ์วงศ ์ชีแ้จงรายละเอียดของความเห็น

ของท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระเพ่ิมเติม ดงันี ้

1.  ภาพรวมของการทาํรายการ  

เน่ืองจากบริษัทฯ ไดร้บัหนงัสือแจง้ความประสงคใ์นการทาํคาํเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของบริษัทฯ เพ่ือเพิก

ถอนหุน้ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ฉบับลงวนัท่ี 20 กันยายน 2562 จาก FPT 

บรษิัทฯ โดยความเห็นชอบของกรรมการอิสระ จึงไดแ้ต่งตัง้ บรษิัท หลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

ใหเ้ป็นท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระเพ่ือใหค้วามเห็นแก่ผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ ในครัง้นี ้โดย FPT จะทาํคาํเสนอซือ้หุน้ท่ีเหลือทัง้หมด

ของบรษิัทฯ ประมาณรอ้ยละ 5 ของจาํนวนหุน้ท่ีออกและจาํหน่ายแลว้ทัง้หมดของบรษิัทฯ โดยมีราคาเสนอซือ้ 8.55 บาทต่อหุน้ 

ทัง้นี ้ตามท่ี FPT ไดมี้การแจง้การปรบัราคาการทาํคาํเสนอซือ้เพ่ือเพิกถอนหุน้ของบริษัทฯ จากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ เม่ือวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2562 ว่าอาจจะมีการปรบัราคาเสนอซือ้เป็น 8.07 บาทต่อหุน้ ซึ่งเป็นการปรบั

ลดตามจาํนวนเงินปันผลท่ีบรษิัทฯ จะจ่ายใหก้บัผูถื้อหุน้ อย่างไรก็ดี การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวขึน้อยู่กบัมติของท่ีประชมุสามญั

ผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ ท่ีจะอนมุติัต่อไป  

อน่ึง ตามรายงานของท่ีปรกึษาทางการเงินอสิระ ลงวนัท่ี 7 ตลุาคม 2562 ช่วงราคาหุน้ของบรษิัทฯ ท่ีเหมาะสมท่ี

ประเมินโดยท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระอยู่ในช่วง 7.61 – 9.57 บาทต่อหุน้ ซึ่งยงัไม่ไดค้าํนึงถึงการจ่ายเงินปันผลท่ีอาจเกิดขึน้

ก่อนหรือระหว่างการทาํคาํเสนอซือ้ โดยราคาเสนอซือ้ตามหนงัสือแจง้ความประสงคใ์นการทาํคาํเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ั้งหมด

ของบริษัทฯ เพ่ือการเพิกถอนหุน้จากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ลงวนัท่ี 20 กันยายน 

2562 จาก FPT ท่ีราคา 8.55 บาทต่อหุน้ อยู่ในช่วงราคาท่ีเหมาะสม 

อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ีราคาเสนอซือ้อาจมีการปรบัลดลงตามจาํนวนเงินปันผลท่ีจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ 

หากท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุน้ละ 0.48 บาท โดยราคาเสนอซือ้หุน้ของ

บรษิัทฯ ภายหลงัการปรบัลดเงินปันผลดงักล่าวจะเท่ากบัหุน้ละ 8.07 บาทต่อหุน้นัน้ ในการพิจารณาช่วงราคาหุน้ของบรษิัทฯ ท่ี

เหมาะสมซึ่งปรบัปรุงดว้ยการหกัมลูค่าเงินปันผลท่ีผูถื้อหุน้จะไดร้บัจากช่วงราคาหุน้ของบริษัทฯ ท่ีเหมาะสมท่ีประเมินโดยท่ี

ปรึกษาทางการเงินอิสระตามรายงานของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ลงวันท่ี 7 ตุลาคม 2562  โดยท่ีปัจจัยอื่น ๆ ไม่มีการ

เปลี่ยนแปลง ราคาเสนอซือ้ท่ีอาจมีการปรบัลดลงตามจาํนวนเงินปันผลเป็น 8.07 บาทจะยงัอยูใ่นช่วงราคาท่ีเหมาะสม 

ในส่วนของกาํหนดการท่ีสาํคญั มีรายละเอียดดงันี ้
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- คาดว่าภายในเดือนพฤศจิกายน 2562 บริษัทฯ จะมีการนําส่งแบบคําขอถอนหุ้นออกจากการเป็น

หลกัทรพัยจ์ดทะเบียน (F10-7) ต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ หลงัจากท่ีไดร้บัอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในเร่ือง

ของการเพิกถอนหลกัทรพัย ์ 

- คาดว่าภายในปี 2562 ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะอนุมติัคาํขอถอนหุน้ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลกัทรพัย์

จดทะเบียน ซึ่งจะเกิดขึน้หลงัจากการอนมุติัจากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

ผูท้าํคาํเสนอซือ้จะทาํคาํเสนอซือ้หลักทรพัยเ์พ่ือการเพิกถอนหุน้ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรพัยจ์ด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ภายหลงัจากท่ีเง่ือนไขดงัต่อไปนีส้าํเรจ็ครบถว้น 

- ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนหุน้ท่ีออกจาํหน่ายแลว้

ทั้งหมดของบริษัทฯ และต้องไม่มีผูถื้อหุ้นคัดค้านการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ เกินกว่ารอ้ยละ 10 ของ

จาํนวนหุ้นท่ีออกจาํหน่ายแลว้ทั้งหมดของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์การเพิกถอนหลักทรัพย์ของตลาด

หลกัทรพัยฯ์  

- การเพิกถอนหุน้ของบริษัทฯ จะตอ้งไดร้บัอนุมติั และ/หรือผ่อนผนัจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงตลาด

หลกัทรพัยฯ์ สถาบนัการเงิน ผูถื้อหุน้กูแ้ละคู่สญัญาอื่น ๆ ตามสญัญาท่ีเก่ียวขอ้ง (ในกรณีท่ีจาํเป็น)  

ทัง้นี ้หากเง่ือนไขขา้งตน้สาํเร็จครบถว้นแลว้ ผูท้าํคาํเสนอซือ้จะดาํเนินการทาํคาํเสนอซือ้หลกัทรพัยเ์พ่ือการเพิก

ถอนหุน้ของบรษิัทฯ ต่อไป 

2. ความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการ 

ท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระไดป้ระเมินราคาหุน้ ตามการประเมินมลูค่าดว้ยวิธีต่าง ๆ ดงันี ้ 

1. วิธีมูลค่าตามบัญชี (Book Value Approach) ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 มูลค่าตามบัญชีเท่ากับ 7.21 

บาทต่อหุน้ 

2. วิธีปรบัปรุงมลูค่าหุน้ตามบญัชี (Adjusted Book Value Approach) ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 ซึ่งจะเป็น

มูลค่าทรพัยส์ินสะทอ้นมูลค่ายุติธรรม หรือมูลค่าตลาด มูลค่าตามบัญชีหลังปรบัปรุงจากมลูค่าจาํนวน

โครงการต่าง ๆ โดยผูป้ระเมินทรพัยส์ินอิสระ รวมทัง้ทรพัยส์ินท่ีมลูค่าตลาดเทียบเคียงไดเ้ท่ากับ 8.55 บาท

ต่อหุน้ 

3. วิธีอตัราส่วนราคาต่อกาํไรต่อหุน้ (Price to EPS Ratio Approach) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 เทียบเคียง

จากอตัราส่วนของบรษิัทจดทะเบียนท่ีมีความใกลเ้คียงในเชิงธุรกิจและขนาดของมลูค่าหุน้ตามราคาตลาด 

และพิจารณาจากกาํไรจาก 12 เดือนล่าสดุของบริษัทฯ ซึ่งเท่ากับ 0.93 บาทต่อหุน้ การคาํนวณราคาหุน้

ดว้ยวิธี P/E จึงอยู่ระหว่าง 6.31 – 8.03 บาทต่อหุน้  

4. วิธีอตัราส่วนราคาต่อมลูค่าตามบญัชี (Price to Book Value Ratio Approach) ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 

อยู่ระหว่าง 6.59 – 7.74 บาทต่อหุน้ (คาํนวณจากมลูค่าตามบญัชีของบรษิทัฯ ซึ่งเท่ากบั 7.21 บาทต่อหุน้) 

5. วิธีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Value Approach) พิจารณาจากค่าเฉลี่ยถ่วงนํา้หนักย้อนหลัง ซึ่งมี

มลูค่าอยู่ระหว่าง 8.01 – 9.34 บาทต่อหุน้ 

6. วิธีส่วนรวมมูลค่ากิจการ (Sum-of-the-Parts) ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 ประเมินจากมูลค่าของแต่ละ 

Business Unit ของบริษัทฯ โดยวิธีหลักท่ีใช้ ได้แก่ วิธี Discounted Cash Flow เป็นการคิดส่วนลดของ

ประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ในอนาคต ราคาท่ีประเมินไดอ้ยู่ระหว่าง 7.61 – 9.57 บาท

ต่อหุน้  

จากวิธีประเมินมลูค่าหุน้ขา้งตน้นี ้ท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า วิธีปรบัปรุงมลูค่าหุน้ตามบญัชี  วิธี

มลูค่าตามราคาตลาด และวิธีส่วนรวมมลูค่ากิจการ เป็นวิธีท่ีเหมาะสมในการประเมินมลูค่าหุน้สามญัของบรษิัทฯ ซึ่งช่วงราคา

ท่ีเหมาะสมอยู่ในช่วงระหว่าง 7.61 – 9.57 บาทต่อหุน้ ทัง้นี ้หากเทียบเคียงราคาเสนอซือ้ท่ี 8.55 บาทต่อหุน้ ซึ่งอยู่ในช่วงราคา

ระหว่าง 7.61 - 9.57 บาทต่อหุน้ ก็ถือว่าอยู่ในช่วงราคาท่ีเหมาะสม หรือหากมีการปรบัลดราคาเสนอซือ้โดยหักเงินปันผลใน
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อตัรา 0.48 บาทต่อหุน้ ราคาเสนอซือ้ท่ีมีการปรบัลดเท่ากบั 8.07 บาทต่อหุน้ ก็จะยงัอยู่ในช่วงราคาท่ีท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระ

เห็นว่าเป็นราคาท่ีเหมาะสมหลงัจากปรบัลดดว้ยเงินปันผลท่ีจะมีการจ่าย 

 3. ความเหน็ของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการขอเพิกถอนหลักทรัพยข์องบริษัทฯ จากการ

เป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียน 

เหตุผลและความสมเหตุสมผลในการเพิกถอนหลักทรัพยข์องบริษัทฯ 

• ราคาเสนอซือ้ท่ี 8.55 บาทต่อหุ้น ท่ีเสนอโดย FPT มีความเหมาะสม และเป็นราคาท่ีอยู่ในช่วงราคา

เหมาะสมท่ีประเมินโดยท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระ ดว้ยวิธีปรบัปรุงมลูค่าหุน้ตามบญัชี วิธีมลูค่าตามราคา

ตลาด และวิธีส่วนรวมมลูค่ากิจการ ซึ่งช่วงราคาเหมาะสมดงักล่าวอยู่ในช่วง 7.61 – 9.57 บาทต่อหุน้ 

• บริษัทฯ ไม่มีความจาํเป็นในการระดมทุนผ่านทางตลาดหลักทรพัยฯ์ โดยตรง ซึ่งในช่วงท่ีผ่านมาบริษัทฯ 

สามารถระดมเงินทุน โดยการกูยื้มเงินจากสถาบันการเงิน และการออกและเสนอขายตราสารหนี ้และ

ถึงแมบ้ริษัทฯ จะไม่ไดมี้สถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ อีกต่อไป บริษัทฯ ก็ยงัสามารถ

ระดมทุนโดยการกูยื้มเงินจากสถาบนัการเงิน รวมถึงการออกและเสนอขายตราสารหนีต่้อผูล้งทุนสถาบนั 

และ/หรือ ผูล้งทุนรายใหญ่ รวมถึงการใชก้ระแสเงินสดจากการดาํเนินงานภายในเพ่ือสนบัสนุนการดาํเนิน

ธุรกิจและการขยายกิจการในอนาคต อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ีจาํเป็นและมีความเหมาะสม บรษิัทฯ อาจขอรบั

การสนบัสนนุทางการเงินท่ีจาํเป็นจาก FPT ซึ่งเป็นบรษิัทแม่ได ้ 

• เน่ืองจากปัจจุบนั FPT ถือหุน้ของบริษัทฯ คิดเป็นประมาณรอ้ยละ 95 ของจาํนวนหุน้ท่ีออกและจาํหน่าย

แลว้ทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งส่งผลใหผู้ถื้อหุน้รายย่อยมีความเสี่ยงท่ีจะไม่สามารถถ่วงดุลอาํนาจและการ

ควบคุมกิจการของผูถื้อหุน้รายใหญ่ได ้ทั้งนี ้FPT สามารถควบคุมทิศทางการดาํเนินธุรกิจและกาํหนด

นโยบายสาํคญัต่าง ๆ ของบรษิัทฯ ไดท้ัง้หมด ซึ่งรวมถึงเร่ืองท่ีตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงเห็นชอบไม่นอ้ยกว่า 3 

ใน 4 ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

• ส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้รายย่อยนอ้ยกว่าเกณฑท่ี์กาํหนด ซึ่งไม่เป็นไปตามคณุสมบติัในการดาํรงสถานะ

เป็นบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ เร่ือง การกระจายการถือหุน้รายย่อย ตามหลกัเกณฑก์ารดาํรง

สถานะเป็นบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ปัจจบุนั บรษิัทฯ มีผูถื้อหุน้รายย่อยถือหุน้รวมกนัคิดเป็น

สัดส่วนประมาณรอ้ยละ 5 ของจาํนวนหุน้ท่ีออกและจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งไม่ครบถว้น

ตามท่ีกาํหนดในขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในส่วนของเกณฑใ์นการดาํรงสถานะเป็นบรษิัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ แมว่้าตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะอนุญาตใหบ้ริษัทฯ สามารถผ่อนผนัการขาดคณุสมบติัเรื่อง

การกระจายการถือหุน้ โดยใหบ้ริษัทฯ จะตอ้งดาํเนินการกระจายการถือหุน้ใหค้รบถว้นตามเกณฑด์าํรง

สถานะภายใน 1 ปีนับแต่วันท่ีครบกาํหนดระยะเวลาในการนาํส่งรายงานการกระจายการถือหุ้นตาม

แนวทางท่ีตลาดหลักทรพัยฯ์ กาํหนด แต่เน่ืองจาก FPT ยังไม่มีแผนท่ีจะลดสัดส่วนการถือหุน้ในบริษัทฯ 

อย่างมีนัยสาํคญั จึงทาํใหบ้ริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการไม่สามารถแกไ้ขเร่ืองการกระจายการถือหุน้ราย

ย่อยตามเกณฑด์าํรงสถานะของบรษิัทจดทะเบียนได ้

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยจากการเพิกถอนหลักทรัพยข์องบริษัทฯ 

• ผูถื้อหุน้จะขาดสภาพคล่องในการชือ้ขายหลกัทรพัย์ของบริษัทฯ โดยภายหลังจากการเพิกถอนหุ้นของ

บริษัทฯ จากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ หุน้ของบริษัทฯ จะไม่สามารถซือ้ขายใน

ตลาดหลักทรพัยฯ์ ไดอ้ีกต่อไป ส่งผลใหผู้ถื้อหุน้ไม่สามารถซือ้ขายหุ้นของบริษัทฯ ไดอ้ย่างรวดเร็วและ

คล่องตวั 

• ขอ้จาํกัดในการไดร้บัผลตอบแทนจากการลงทุน โดยผลตอบแทนจากการลงทุนในหุน้ของบริษัทฯ ท่ีผูถื้อ

หุน้จะไดร้บัจะถกูจาํกดัเพียงในรูปแบบเงินปันผล ซึ่งนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอนาคตของบรษิัทฯ อาจ

มีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของ FPT ในฐานะผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัทฯ นอกจากนี ้ผลตอบแทน

จากกาํไรจากการขายหุน้อาจลดลง เน่ืองจากหุน้ของบรษิัทฯ จะไม่มีตลาดรองในการซือ้ขายและไม่มีราคา

อา้งอิงเพ่ือการซือ้ขาย 
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• ไม่ไดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษี โดยภายหลงัจากการเพิกถอนหุน้ของบริษัทฯ จากการเป็นหลกัทรพัยจ์ด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาจะไม่ไดร้บัยกเวน้ภาษีท่ีเกิดจาก

กาํไรจากการขายหุน้ (Capital Gain Tax) อีกต่อไป 

• การได้รับข้อมูล และ/หรือสารสนเทศของบริษัทฯ จะลดนอ้ยลง เน่ืองจากภาระหน้าท่ีในการเปิดเผย

สารสนเทศในฐานะบริษัทจดทะเบียนของบริษัทฯ สิน้สดุลง โดยภายหลงัจากการเพิกถอนหุน้ของบรษิัทฯ 

จากการเป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ อาจจะไดร้บัขอ้มลูท่ีจาํกดั 

อย่างไรก็ดี ผูถื้อหุน้จะไดร้บัทราบขอ้มูลของบริษัทฯ ในฐานะท่ีเป็นบริษัทย่อยของ FPT ซึ่งมีหนา้ท่ีจัดทาํ

และเปิดเผยขอ้มลูในฐานะท่ีเป็นบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์  

สรุปความเหน็ของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระ 

ท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า ผูถื้อหุน้ควรพิจารณาออกเสียงเพ่ือลงมติอนุมติัการเพิกถอนหุน้

ของบรษิัทฯ ออกจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยเหตผุลท่ีสาํคญั ดงันี ้

• ราคาเสนอซือ้ท่ี 8.55 บาทต่อหุน้ หรือราคาเสนอซือ้ท่ีมีการปรบัลดตามเงินปันผลท่ีจ่าย จะยังอยู่ในช่วง

ราคาท่ีเหมาะสมตามท่ีท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระประเมินมลูค่าท่ีเหมาะสมไว ้นอกจากนี ้ราคาเสนอซือ้ท่ี 

8.55 บาทต่อหุน้ เป็นราคาท่ีไม่ตํ่ากว่าราคาสงูสดุของราคาท่ีคาํนวณไดต้ามหลกัเกณฑท่ี์สาํนกังาน ก.ล.ต. 

กาํหนด โดยอา้งอิงจากจดหมายแจง้มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทของ FPT ต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ ลง

วนัท่ี 20 กนัยายน 2562 

• บรษิัทฯ ไม่มีความจาํเป็นจะตอ้งระดมทนุผ่านตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยตรง 

• บริษัทฯ อยู่ภายใตก้ารควบคุมของ FPT ซึ่งส่งผลใหผู้ถื้อหุน้รายย่อยไม่สามารถถ่วงดุลอาํนาจและการ

ควบคมุกิจการของผูถื้อหุน้รายใหญ่ได ้

• บรษิัทฯ ไม่ตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑใ์นการดาํรงสถานะเป็นบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทาํให้

ลดความเสี่ยงจากการไม่สามารถปฏิบติัตามเกณฑก์ารกระจายการถือหุน้รายย่อย 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการเพิกถอนหุน้ของบริษัทฯ ออกจาก

การเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ซึ่งในท่ีประชมุผูถื้อหุน้ซกัถามโดยสรุปใจความสาํคญัไดด้งันี ้

นางสาวยุพิน ธาตรีธร ผูถื้อหุน้ ไดช่ื้นชมถึงความสามารถของทีมผูบ้ริหารบริษัทฯ และมีความตอ้งการจะถือ

หุน้ของบรษิัทฯ สืบต่อไป สอบถามและแสดงความเห็น ดงันี ้

• ไดแ้สดงความเห็นว่า ราคาเสนอซือ้นีเ้ป็นราคาท่ีทาํใหต้นขาดทุน โดยประสงคจ์ะไดร้บัเงินปันผลเพ่ือเป็น

รายไดห้ลงัเกษียณ เป็นไปไดห้รือไม่ท่ีผูถื้อหุน้รายย่อยจะไม่ขายหุน้ในราคา 8.55 บาทต่อหุน้ ซึ่งเป็นราคา

เสนอซือ้ท่ีทาํใหข้าดทนุและไม่เป็นธรรม 

• ภายหลงัจากการเพิกถอนหุน้ของบรษิัทฯ จากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ผูถื้อหุน้

รายย่อยจะยงัคงเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ ต่อไปหรือไม่  

• ไดใ้หข้อ้มลูเก่ียวกบับรษิัทจดทะเบียนแห่งหน่ึง ซึ่งภายหลงัจากการเพิกถอนหลกัทรพัยแ์ลว้ บรษิัทดงักล่าว

ยงัคงมอบหมายใหบ้รษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เป็นนายทะเบียนของบรษิัท จึงทาํให้

ผูถื้อหุน้ไดร้บัขอ้มลูงบการเงินอย่างเดิม จึงอยากใหบ้รษิัทฯ ปฏิบติัอย่างเดิมเช่นกนั  

นายมนตรี ศรไพศาล ท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระ ชีแ้จงต่อผูถื้อหุน้ว่า ภาวะของตลาดหุน้มีขึน้มีลง ผูถื้อหุน้ท่ี

ซือ้หุน้แลว้ราคาอาจจะลดลงมา เน่ืองจากหุน้ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ เป็นจาํนวนมากมีการปรบัตวัลง ดงันัน้ ในบางครัง้คาํแนะนาํ

ในการลงทนุ ทางบรษิัทหลกัทรพัยอ์าจจะมีคาํแนะนาํใหเ้ปลี่ยนตวัหุน้ (Switch) กล่าวคือ ขายหุน้ตวันี ้แมว่้าอาจจะตอ้งขายใน

ราคาท่ีถูกกว่าท่ีเคยซือ้ แต่ก็สามารถไปซือ้หุน้ตัวอื่นท่ีราคาถูกกว่าในอดีตเช่นกันและมีโอกาสการเติบโตท่ีดี ซึ่งหากผูถื้อหุน้

เช่ือมั่นในกิจการของบรษิัทฯ ขณะนีบ้ริษัทฯ มี FPT เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ ซึ่งก่อนหนา้นี ้ราคาหุน้ของ FPT อยู่ท่ีประมาณ 19 – 

20 บาทต่อหุน้ แต่ปัจจุบัน ราคาหุน้ของ FPT ลดลงมาท่ีประมาณ 15 บาทต่อหุน้ จึงถือไดว่้ามีการปรบัลดลงอย่างเห็นไดช้ดั 

ดงันัน้ หากแมผู้ถื้อหุน้จะซือ้หุน้ของบรษิัทฯ ไวใ้นราคาสงูแต่ขายไดใ้นราคาตํ่า แต่ปัจจบุนัก็สามารถซือ้หุน้อีกตวัหน่ึงในราคาตํ่า 

ซึ่งหุน้ดังกล่าวจะมีกิจการของบริษัทฯ และยังมีกิจการอื่นๆ เป็นบริษัทย่อยดว้ย เน่ืองจากกลุ่ม Frasers ประกอบธุรกิจดา้น
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อสงัหาริมทรพัยท่ี์สิงคโปร ์และมีกิจการซึ่งบริหารโดยกลุ่มผูบ้ริหารท่ีผูถื้อหุน้มีความเช่ือมั่น ก็อาจจะเป็นทางเลือกหน่ึงในการ

พิจารณาได ้ซึ่งจะทาํใหผู้ถื้อหุน้จะยงัไดร้บัเงินปันผลเช่นเดิม ไดร้บัขอ้มลูข่าวสารเช่นเดิม และไดถื้อหุน้ในบรษิัทท่ีมีขนาดใหญ่

ขึน้และมีศกัยภาพในการขยายกิจการมากขึน้ นอกจากนี ้เม่ือบริษัทฯ ไม่มีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

แลว้ บรษิัทฯ จะมีภาระนอ้ยลงในการท่ีจะตอ้งจ่ายเงินปันผลอย่างสมํ่าเสมอ ซึ่งแตกต่างจากหุน้ของ FPT ซึ่งจะเป็นหุน้หลกัหรือ

หุน้ Flagship ของกลุม่นีใ้นตลาดหลกัทรพัยฯ์  

นอกจากนี ้ภายหลงัจากการเพิกถอนหุน้ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

แลว้ ก็ไม่ไดม้ีกฎหมายหา้มมิใหผู้ถื้อหุน้ถือหุน้ในบรษิัทฯ ต่อไป แต่ผูถื้อหุน้จะไม่ไดร้บัผลประโยชนห์ลายประการตามท่ีไดชี้แ้จง

ก่อนหนา้นี ้

นายปณต สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการบริหาร (“ประธานกรรมการบริหาร”)  ชีแ้จงเพ่ิมเติมว่า ผูถื้อหุน้

ทกุคนมีสิทธิถือหุน้ต่อไป และขอขอบคณุผูถื้อหุน้ท่ีใหค้วามเช่ือมั่นกบัทีมผูบ้รหิารของบรษิัทฯ อย่างไรก็ดี ในส่วนการกาํกบัดแูล

บรษิัทฯ นัน้ บรษิัทฯ ก็ยงัอยูภ่ายใตก้าํกบัดแูลในฐานะท่ีเป็นบรษิัทมหาชน แต่จะแตกต่างจากการกาํกบัดแูลในฐานะของบริษัท

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์  

นายก้องเกียรติ คงธนภักดี ผูถื้อหุน้ แสดงความเห็นว่า ตัง้แต่ตน้ปีจนถึงช่วงเวลาของการทาํคาํเสนอซือ้ ราคา

หุน้บรษิัทฯ อยู่ท่ีประมาณ 8.4 – 8.5 บาทต่อหุน้ หากมีการปรบัลดราคาเสนอซือ้ท่ีมีการจ่ายเงินปันผลออกไปแลว้เหลือ 8.07 บาท

ต่อหุน้ การถือหุน้ในบรษิัทฯ ตลอดทัง้ปีของผูถื้อหุน้ จะไดร้บัผลตอบแทนเป็นศนูย ์ซึ่งตํ่ากว่าอตัราดอกเบีย้เงินฝากออมทรพัย ์ 

นายมนตรี ศรไพศาล ท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระชีแ้จงต่อผูถื้อหุน้ว่า สภาวะตลาดของหุน้ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

ในช่วงท่ีผ่านมา ไม่ค่อยดีมากนกั โดยเฉพาะในกลุ่มตลาดอสงัหารมิทรพัยก็์ไดร้บัผลกระทบในหลายเร่ือง ไม่ว่าจะเป็นมาตรการ

กาํกบัดแูลสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั (LTV) ของทางธนาคารแห่งประเทศไทย กลุ่มนกัลงทนุจีนท่ีเคยเขา้มาซือ้อสงัหารมิทรพัยใ์นไทย มี

ความตอ้งการลดลง สภาพของความตอ้งการขาย (อปุทาน) ท่ีอาจจะมีมากกว่า ซึ่งจะเห็นไดว่้าหุน้อสงัหารมิทรพัยห์ลาย ๆ ตวั

ก็ไดร้บัผลกระทบเช่นกนั การท่ีหุน้ของบรษิทัฯ มีราคาอยู่ในระดบันีแ้ละยงัสามารถจ่ายปันผลไดใ้นจาํนวนนี ้จึงเป็นการลงทุนท่ี

เป็นธรรมหากเทียบกบัหุน้ในระดบัท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนั  

นายสุรศักดิ์ มรกตสุวรรณ ผูถื้อหุน้ กล่าวว่าไดเ้ขา้มาซือ้หุน้บริษัทฯ จากการดูสื่อต่างๆ ท่ีแสดงว่าบริษัทฯ มี

ผลประกอบการท่ีดีมาก และไดร้บัเงินปันผลดี โดยตนซือ้หุน้มาในราคา 10.50 บาทต่อหุน้ โดยไดแ้สดงความเห็นถึงราคาเสนอ

ซือ้ 8.55 บาทต่อหุน้ ว่าเป็นราคาท่ีค่อนขา้งตํ่า ไม่เป็นธรรมกบัผูถื้อหุน้รายย่อย  

ประธานฯ ชีแ้จงต่อผูถื้อหุน้ว่า คณะกรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทฯ ปฏิบติัหนา้ท่ีภายใตก้ารกาํกับดแูลของ

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ซึ่งตอ้งมีมาตรฐาน จรยิธรรม และมีธรรมาภิบาลในการบรหิารบรษิัทฯ  

ประธานกรรมการบริหาร ชีแ้จงเพ่ิมเติมว่ากลุ่ม Frasers เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร ์และไดมี้

การรวมกิจการกับ FPT (เดิมช่ือ บริษัท ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชั่น จาํกัด (มหาชน)) และมีการขยายการลงทุนโดยการ

เขา้ซือ้หุน้ในบริษัทฯ ซึ่งประธานกรรมการบริหารยืนยันว่า การปฏิบัติหนา้ท่ีต่าง ๆ ของคณะกรรมการและผูบ้ริหารจะต้อง

คาํนึงถึงหลกัธรรมาภิบาลอย่างครบถว้น ในการนี ้การประเมินราคาหุน้ก็ไดถู้กกาํหนดและผ่านการพิจารณาภายใตห้ลักธรร

มาภิบาลของทัง้ในสิงคโปร ์ประเทศไทย และ FPT ทัง้นี ้บรษิัทฯ ก็ไดป้ระเมินตวัเลขของบรษิัทฯ เองโดยกรรมการอิสระซึ่งไม่ใช่

กรรมการชดุเดียวกนักบั FPT ซึ่งเป็นผูท้าํคาํเสนอซือ้ เพราะฉะนัน้ราคาเสนอซือ้ท่ีกาํหนดจึงเป็นไปตามสิ่งท่ีประเมินได ้ซึ่งมลูค่า

ท่ีประเมินไดก้ับตน้ทุนของผู้ถือหุน้แต่ละคนไม่เหมือนกัน จึงประสงคใ์หผู้ถื้อหุน้ทาํความเข้าใจถึงการทาํงานของท่ีปรึกษา

ทางการเงินอิสระและเช่ือมั่นว่าบริษัทฯ ไดว่้าจา้งท่ีปรกึษาทางการเงินท่ีเป็นอิสระ เพ่ือใหท่้านผูถื้อหุน้เห็นว่า คณะกรรมการมี

ความตัง้ใจในการเสนอหลกัการดงักล่าว เพ่ือใหเ้กิดสถานการณท่ี์ดีท่ีสดุ หรือสามารถนาํเสนอและอธิบายเหตุและผลในการ

เสนอราคาดงักล่าวได ้อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ไม่สามารถโตแ้ยง้ว่าราคาเสนอซือ้ดงักล่าวตํ่าเกินไป โดยนโยบายของบรษิัทฯ ใน

วนันีอ้าจจะตอ้งถกูควบคมุโดยกลุ่ม FPT ซึ่งมิไดจ้ะเขา้มาเปลี่ยนแปลงการทาํงานของบรษิัทฯ ทัง้หมด กล่าวคือ อาจจะไม่ไดม้ี

การเปลี่ยนแปลงการทาํงานโดยทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพอยู่แลว้ให้แย่ลง แต่การบริหารจดัการต่าง ๆ จะเกิดขึน้ในรูปแบบ 

Growth Company ซึ่งบริษัทฯ ก็ยงัจะตอ้งดาํเนินธุรกิจต่อไป ดงันัน้ การท่ีผูถื้อหุน้จะคิดว่าการถือหุน้ในลกัษณะ Long-term 

value แต่การพิจารณาว่าเงินปันผลท่ีไดร้บัจะคุม้หรือไม่นัน้ ทางบรษิัทฯ อาจจะใหค้าํตอบไดย้าก ซึ่งในส่วนของการเพิกถอนหุน้

ของบรษิัทฯ ออกจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ก็เป็นขัน้ตอนหน่ึงท่ีจะช่วยลดธุรกรรมระหว่างกนั และ
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ลดตน้ทนุทางธุรกิจ เพ่ือทาํใหก้ารดาํเนินธุรกิจกา้วไปขา้งหนา้อย่างมีศกัยภาพ แต่ไม่ไดห้มายความว่าบรษิัทฯ จะลดมาตรฐาน

ของคุณภาพและการพฒันาของบริษัทฯ ลง ดงันัน้ หากพิจารณาในเร่ืองการประเมินมลูค่าหุน้ของบริษัทฯ  ในส่วนนีบ้ริษัทฯ 

และผูถื้อหุน้ช่วยกนัตรวจสอบได ้แต่บรษิัทฯ ประสงคใ์หผู้ถื้อหุน้ทกุคนเขา้ใจและตระหนกัถึงความเสี่ยงของการเพิกถอนหุน้ของ

บริษัทฯ ออกจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ส่วนคณะผูบ้ริหารก็ตอ้งรบัฟังคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้

จากผลคะแนนเสียง แต่ในส่วนการทาํงาน ตนก็เช่ือมั่นว่ายงัเป็นความรบัผิดชอบของตนในการปฏิบติัหนา้ท่ีซึ่งพิสจูนต์วัเองมา

ตลอดการทาํงานในบรษิัทฯ เป็นระยะเวลากว่า 5 – 6 ปี ซึ่งจะเห็นไดว่้า ตอนท่ีตนรบัตาํแหน่งกรรมการของบริษัทฯ บริษัทฯ มี

ผลขาดทนุติดต่อกนั 5 ปี ซึ่ง ณ ขณะนัน้ ก็เห็นว่าจากทรพัยส์ินท่ีมีอยู่ของบรษิัทฯ บรษิัทฯ จะสามารถนาํมาสรา้งรากฐานต่อไป

ไดอ้ีก อย่างไรก็ดี บริษัทฯ รบัทราบว่ามีผูถื้อหุน้ซือ้หุน้ของบริษัทฯ ตัง้แต่ 10 กว่าบาทแลว้ ย่อมเป็นเร่ืองสดุวิสยัท่ีผูถื้อหุน้ราย

ย่อยอาจจะไม่ไดร้บัผลตอบแทนท่ีคุม้กบัการลงทุน ทัง้นี ้สิ่งท่ีฝ่ายบรหิารและคณะกรรมการทาํได ้คือการทาํธุรกิจต่อไปเพ่ือเป็น

การรบัผิดชอบเงินลงทนุของผูถื้อหุน้  

นางสาวศิริพร ศิริไพบูลย ์ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถาม ดงันี ้

• งบการเงินล่าสดุของบรษิัทฯ สิน้สดุเดือนกนัยายนใช่หรือไม่ แต่ขอ้มลูท่ีท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระใชใ้นการ

วิเคราะหเ์พ่ือหาราคาท่ีเหมาะสมท่ีในการทาํคาํเสนอซือ้หลกัทรพัยใ์ชข้อ้มลูจากเดือนมิถนุายนใช่หรือไม่ 

• ขอ้มลูท่ีท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระใชใ้นการวิเคราะหเ์พ่ือหาราคาท่ีเหมาะสม คือ เดือนมิถนุายน 2562 และ

ผูท้าํคาํเสนอซือ้จะมีการทาํคาํเสนอซือ้ในปี 2563 โดยก่อนท่ีมีการทาํคาํเสนอซือ้ บริษัทฯ จะจดัใหมี้การ

ประชมุสามญัประจาํปีเพ่ือพิจารณาอนมุติัจ่ายเงินปันผลในอตัราประมาณ 0.48 บาทต่อหุน้ เหตใุดจึงตอ้ง

นาํอตัราเงินปันผลดงักล่าวมาหกัลบกบัราคาเสนอซือ้ท่ี 8.55 บาทต่อหุน้ ซึ่งเป็นการประเมินมลูค่าหุน้จาก

ขอ้มลูในเดือนมิถนุายน 2562 ทัง้นี ้ราคาดงักล่าวยงัคงเป็นราคายติุธรรมหรือไม่ 

นางวันทนา เพชรฤกษว์งศ ์ท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระ ชีแ้จงต่อผูถื้อหุน้ว่า ท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระประเมิน

ราคาหุน้จากงบการเงินของบรษิัทฯ ล่าสดุ ณ ขณะท่ีจดัทาํรายงานความเห็น คือวนัท่ี 30 มิถนุายน 2562  

นายมนตรี ศรไพศาล ท่ีปรึกษาทางการเ งินอิสระ ชี ้แจงเ พ่ิมเติมว่า หุ้นต่าง ๆ ท่ีจดทะเบียนใน 

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ท่ีบริษทัผูอ้อกหลกัทรพัยมี์การประกาศจ่ายเงินปันผล เช่น หุน้มีราคาอยู่ท่ี 45 บาท และบรษิัทจดทะเบียนมี

การประกาศจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 2 บาท โดย ณ วันก่อนท่ีผู้ซือ้หลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล (Excluding 

Dividend) ราคาหุน้อาจจะอยู่ท่ี 45 บาท แต่ภายหลงัจากวนัท่ีผูซื้อ้หลกัทรพัยไ์ม่ไดส้ทิธิรบัเงินปันผลแลว้ ราคาหุน้อาจจะลดลง 

2 บาท ซึ่งก็เป็นไปตามหลักท่ีเป็นธรรม โดยหุน้ของบริษัทจดทะเบียนท่ีจะไดร้บัเงินปันผลดังกล่าว จะมีราคาต่างกันเท่ากับ

จาํนวนเงินปันผลท่ีประกาศจ่าย ซึ่งเป็นส่วนต่างตามหลกัทฤษฎีในการคาํนวณ ดงันัน้ ราคาเสนอซือ้ท่ี 8.55 บาทต่อหุน้ เป็น

การอา้งอิงจากขอ้มลู ณ สิน้เดือนมิถุนายน 2562 แต่เป็นการคาํนวณราคา ณ วนัท่ีจะทาํคาํเสนอซือ้หลกัทรพัย ์ซึ่งอา้งอิงตาม

มลูค่าปัจจุบนั การเปรียบเทียบกับหุน้อื่น ๆ ก็เปรียบเทียบท่ีตวัหุน้โดยมองสภาพ ณ วนันัน้ คือ ก่อนท่ีจะมีการจ่ายเงินปันผล 

หากเงินปันผลนอ้ย ราคาหุน้ก็จะกระทบนอ้ย หากเงินปันผลมาก ราคาหุน้ก็จะกระทบมาก ดังนั้น หลักการท่ีจะคาํนวณนัน้

เป็นไปตามหลกัวิชาการ ตามหลกัวิชาชีพ ซึ่งมีความเท่ียงตรงและเป็นธรรมทกุประการ 

นางวันทนา เพชรฤกษว์งศ ์ท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระ ชีแ้จงต่อผูถื้อหุน้เพ่ิมเติมว่า ในส่วนท่ีท่ีปรกึษาการเงิน

อิสระคาํนวณ คือ อา้งอิงจากส่วนของมลูค่าสินทรพัยข์องบรษิัทฯ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 และทางท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระ

ไดป้ระเมินมูลค่าท่ีคาํนึงถึงผลการดาํเนินการท่ีเกิดขึน้ภายหลังจากนั้นในการคาํนวณ โดยทรพัยส์ินของบริษัทฯ ณ วันท่ี 30 

มิถุนายน 2562 สะทอ้นผลการดาํเนินงานในช่วงตัง้แต่ตน้ปีมาจนถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2562 ซึ่งจะประกอบดว้ยเงินสด หรือ 

ทรพัยส์ินต่างๆ ท่ีอยู่ในบริษัทฯ ซึ่งยงัไม่ไดจ่้ายเงินปันผล ดงันัน้ มลูค่าท่ีทางท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระคาํนวณ คือ เสมือนรวม

มลูค่าเขา้มาแลว้ โดยหากจะมีการจ่ายเงินปันผล ก็ตอ้งมีการหกัออก อย่างไรก็ดี เน่ืองจากท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระไดร้บัทราบ

เร่ืองของการจ่ายเงินปันผลภายหลงัจากการประเมินมลูค่าหุน้ไปแลว้ ซึ่งไดมี้การพิจารณาว่ามลูค่าของบริษัทฯ ท่ีสะทอ้นในตัว

ราคาเสนอซือ้จะเป็นจาํนวนเท่าไหร ่โดยยงัไม่ไดค้าํนึงถึงการจ่ายเงินปันผล 

นางสุดใจ วุฒิศกัดิศ์ิลป์ ผูถื้อหุน้ สอบถามว่า เหตใุดบรษิัท แอสเสท เวิรด ์คอรป์ จาํกดั (มหาชน) (“AWC”) ตัง้

ราคาหุน้เพ่ือขายใหผู้ถื้อหุน้ โดยมีอตัราส่วนทางการเงิน (Price/Earnings Per Share (P/E)) สงูเป็นรอ้ยเท่า โดยอา้งว่าจะมีผล

ประกอบการท่ีดีในอนาคต แต่ในส่วนของบรษิัทฯ ท่ี P/E ไม่ถึง 10 เท่า และผลประกอบการก็ดี เหตุใดราคาท่ีเสนอซือ้จึงตํ่า ซึ่ง



 เอกสารแนบ 1 

19 

ทาํใหเ้สมือนว่าไม่ไดร้บัเงินปันผลจากการถือหุน้ในบริษัทฯ ทัง้ปี เน่ืองจากมีการหกัเงินปันผลจากราคาเสนอซือ้ นอกจากนี ้ใน

อดีต บรษิัทฯ ก็ไดอ้อกและเสนอขายหุน้ใหก้บับคุคลในวงจาํกดั (Private Placement) ซึ่งไดแ้ก่ กลุ่ม Frasers ในราคาประมาณ 

7 บาท ต่อมากลุ่ม Frasers ก็เขา้มาซือ้หุน้บรษิัทฯ ในราคาท่ีถูกมากในครัง้นี ้ผูถื้อหุน้จึงเห็นว่าไม่เป็นธรรม เน่ืองจากถือหุน้กนั

มานานก่อนท่ีกลุ่ม Frasers จะเขา้มาเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ และตนยงัมองว่าบรษิทัฯ มีแนวโนม้การเติบโตอย่างต่อเน่ือง ซึ่ง

ต่างจากบรษิัทอสงัหารมิทรพัยอ์ื่น ดงันัน้ จึงขอใหพิ้จารณาในส่วนนีด้ว้ย 

นายทรงพล พงศพ์ัฒนกาญจน ์ผูถื้อหุน้ แสดงความเห็นว่า ผูท้าํคาํเสนอซือ้ไม่ทาํคาํเสนอซือ้หุน้ในราคา 9 

บาทกว่า เน่ืองจากผูถื้อหุน้รายย่อยตอ้งการใหร้าคาเสนอซือ้หุน้สงูกว่านี ้และไม่ควรปรบัลดเพราะการจ่ายเงินปันผล 

นายสุริยนต ์จิตราภัณฑ ์ผูร้บัมอบฉันทะ ช่ืนชมผูบ้ริหารบรษิัทฯ ท่ีพลิกฟ้ืนบริษัทฯ จากขาดทุนเป็นกาํไรและ

ไดเ้งินปันผลต่อเน่ือง สอบถาม ดงันี ้ 

• บริษัท หลักทรพัย ์เมยแ์บงก ์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) ไดป้ระเมินมูลค่าราคายุติธรรมของ

ราคาเสนอซือ้ โดยวิธีการคาํนวณท่ีหลากหลาย ซึ่งรวมถึง การประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะเกิดขึน้ใน

อนาคต (DCF) จึงสอบถามว่าในการประมาณการ Cash Flow Projection นีไ้ดร้วมถึงกระแสเงินสดท่ีจะ

เกิดจากอาคารสามย่านมิตรทาวนนี์ด้ว้ยหรือไม่ โดยราคา 8.55 บาทต่อหุน้ ไดม้ีการรวมมลูค่าของโครงการ

สามย่าน มิตรทาวน ์รวมแลว้หรือไม่ และใหข้อ้สงัเกตว่าเม่ือวนัท่ี 11 กุมภาพนัธ ์2562 บริษัท หลกัทรพัย ์

เมยแ์บงก ์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) เคยใหค้วามเห็นในบทวิเคราะหเ์ก่ียวกับราคาเป้าหมาย

ของบรษิัทฯ ไวท่ี้ประมาณ 13.6 บาทต่อหุน้  

• ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้คํานวณ Cash Flow Projection  อย่างไร และใช้ต้นทุนทางการเงิน 

Weighted Average Cost of Capital (WACC) จาํนวนเท่าใด และคาํนวณอย่างไร 

• ขอใหท่ี้ปรกึษากฎหมายชีแ้จงว่า FPT ถือเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย และมีสิทธิออกเสียงในการพิจารณา

เรื่องการเพิกถอนหลกัทรพัยข์องบรษิัทฯ หรือไม่   

• เหตใุด FPT ถึงไม่เลือกวิธีการควบรวมกิจการ หรือวิธีการแลกหุน้ ไม่ใช่การทาํคาํเสนอซือ้หุน้จากผูถื้อหุน้  

นางวันทนา เพชรฤกษว์งศ ์ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ชีแ้จงว่าในส่วนของการประเมินราคาไดมี้การรวม

มลูค่าของอาคารสามย่านมิตรทาวนแ์ลว้ ทัง้นี ้ในการประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต ท่ีปรกึษาทางการเงิน

อิสระจะพิจารณามลูค่าในทกุโครงการของบรษิัทฯ  

ประธานกรรมการบริหาร ชีแ้จงเพ่ิมเติมว่า คณะกรรมการบริษัทไดร้บัขอ้เสนอในเร่ืองการเพิกถอนหุน้จาก 

FPT และไดน้าํเสนอเรื่องดงักล่าวต่อผูถื้อหุน้ตามหนงัสือแจง้ความประสงคจ์าก FPT โดยคณะกรรมการมีความพรอ้มท่ีจะใหผู้้

ถือหุ้นซักถามได้อย่างเต็มท่ี นอกจากนี ้ในการเสนอใหมี้การพิจารณาเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรพัยจ์ด

ทะเบียน ก็เป็นไปตามแผนการดาํเนินงานภายหลังการทาํคาํเสนอซือ้หลักทรพัย ์ ท่ีระบุในคาํเสนอซือ้หลักทรพัย ์โดย FPT 

อย่างไรก็ดี ในเร่ืองการนาํเสนอเร่ืองดงักล่าว บริษัทฯ ไดจ้ัดใหมี้กรรมการอิสระใหค้วามเห็นแก่ผูถื้อหุน้ และตอบขอ้ซักถาม

เก่ียวกับการเพิกถอนหลักทรพัยด์งักล่าว ซึ่งตนและคุณฐาปน สิริวัฒนภักดี อาจถือว่ามีความเก่ียวขอ้งกับธุรกรรมนี ้ดังนั้น

กรรมการท่ีมีมีส่วนไดเ้สียในวาระนีไ้ดแ้ก่ นายปณต สิริวฒันภกัดี นายฐาปน สิริวฒันภกัดี นายโชติพฒัน ์พีชานนท ์และนาย

สิทธิชยั ชยัเกรียงไกร ไดข้ออนญุาตออกจากหอ้งประชมุเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดพิ้จารณาต่อไป 

ประธานฯ ชีแ้จงเพ่ิมเติมว่า ตลอดเวลาท่ีไดมี้การดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ ท่ีทาํใหมี้ความเจริญกา้วหนา้นัน้ 

บริษัทฯ ไดด้าํเนินธุรกิจภายใตก้รอบ ขั้นตอนของกฎหมายและความยุติธรรม โดยไม่ไดมี้เร่ืองผลประโยชนอ์ื่นใด นอกจาก

คาํนึงถึงกิจการของบริษัทฯ เป็นสาํคัญ แต่ในเรื่องของธุรกิจบางครัง้ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะอยู่ในกรอบของการ

ควบคุมและการกาํกับดแูลเสมอ ในส่วนของบริษัทฯ นัน้ก็มีตลาดหลกัทรพัยฯ์ ท่ีกาํกับดูแลมาโดยตลอดในทกุขัน้ตอน ในส่วน

การปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการบริษัทฯ ก็ไม่ไดเ้ป็นการตดัสินโดยคณะกรรมการเพียงอย่างเดียว แต่จะมีท่ีปรกึษาท่ีเป็นอิสระท่ี

จะใหค้าํแนะนาํ ซึ่งท่ีปรกึษาอิสระนัน้ย่อมตอ้งมีจรรยาบรรณในการปฏิบติัหนา้ท่ีอยู่แลว้  

นางวันทนา เพชรฤกษว์งศ ์ท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระ ชีแ้จงเพ่ิมเติมต่อผูถื้อหุน้ว่า ในเร่ืองรายละเอียดของ

การคาํนวณตน้ทนุการเงินถวัเฉลี่ย (WACC) จะปรากฏอยู่ในรายงานความเห็นของท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระท่ีไดจ้ดัส่งใหก้ับผู้

ถือหุน้แลว้ ซึ่งจะมีการอธิบายวิธีการหาอตัราคิดลดคิด โดยคิดจากตน้ทนุทางการเงินถวัเฉลี่ย หรือ WACC ว่าอยู่ท่ีเท่าไร ซึ่งจะ
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สะทอ้นถึงความเสี่ยงของโครงการอีกดว้ย โดยมลูค่า WACC ท่ีคาํนวณไดอ้ยู่ท่ี 8.68% นอกจากนี ้ท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระได้

มีการจดัทาํ Sensitivity ซึ่งวิเคราะหก์ารเปลี่ยนแปลงมลูค่าหุน้จากการเปลี่ยนแปลงของอตัราคิดลด  ซึ่งจะทาํใหไ้ดช่้วงราคาหุน้

ท่ีเหมาะสมจากการคาํนวณ สาํหรบัการทาํประมาณการกระแสเงินสดของโครงการก็จะมีรายละเอียดว่าในส่วนของโครงการมี

การประมาณการมาจากสมมติฐานอะไรบา้ง ซึ่งไดมี้การเปิดเผยรายละเอียดในรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงิน

อิสระท่ีแนบไปพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้แลว้ 

นายมนตรี ศรไพศาล ท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระ ชีแ้จงเพ่ิมเติมเก่ียวกับราคาเป้าหมายของบริษัทฯ ตามบท

วิเคราะห ์ท่ีไดม้ีการประเมินนัน้  ราคาเป้าหมาย (Target Price) ไม่ไดเ้ป็นสิ่งท่ีบอกว่าราคาตอ้งเป็นราคามาตรฐาน เพราะราคา

ดงักล่าวจะขึน้อยู่กบัสภาวะตลาดและหลายปัจจยั กล่าวคือ ในแต่ละสภาวะก็จะมีหลายปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหุน้  

ในเร่ืองของขอ้เสนอในการเพิกถอนหลกัทรพัยจ์าก FPT นัน้ เน่ืองดว้ยบริษัทฯ และคณะกรรมการไดร้บัขอ้เสนอ

จาก FPT และไดน้าํเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ เพ่ือพิจารณา โดยบรษิัทฯ ไดจ้ดัใหมี้ท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระเพ่ือให้

ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นเช่นกัน อย่างไรก็ดี ในการกาํหนดราคาเสนอซือ้หุ้น เน่ืองจาก FPT ก็ต้องจัดให้มีคณะกรรมการเพ่ือ

พิจารณาในเร่ืองการกาํหนดราคาเสนอซือ้ดงักล่าวใหมี้ความเหมาะสม ท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระจึงพยายามหาจดุท่ีเป็นธรรม

และสมเหตสุมผล โดยท่ีหากกาํหนดราคาเสนอซือ้ท่ีสงูไปก็จะไปกระทบตวัผูซื้อ้ และหากกาํหนดราคาเสนอซือ้ตํ่าไปก็จะกระทบ

ตวัผูข้าย ทัง้นี ้ในเร่ืองการเพิกถอนหุน้ออกจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะกระทบกับผูถื้อหุน้ราย

ย่อย ซึ่งทางออกก็คือ ผูท้าํคาํเสนอซือ้จะตอ้งทาํคาํเสนอซือ้หุน้จากนกัลงทุนทั่วไป ทัง้นีซ้ึ่งผูถื้อหุน้อาจจะพิจารณานาํเงินท่ีขาย

หุน้บรษิัทฯ ไปซือ้หุน้ FPT ก็ไดเ้พราะว่าบรษิทัฯ มีสถานะเป็นบรษิัทย่อยของ FPT  

ในเร่ืองราคาเสนอซือ้ ณ ขณะท่ีบริษัทฯ ไดอ้อกและเสนอขายหุน้ใหก้ับบุคคลในวงจาํกัด ในราคา 7.25 บาทต่อ

หุน้ ซึ่งมีราคาถูก ทัง้นี ้หากผูถื้อหุน้มองมมุบวก ผูถื้อหุน้ก็จะเห็นความตัง้ใจท่ีดีของบรษิัทฯ การท่ีบริษัทฯ มีการเขา้ทาํรายการ 

M&A หรือ Mergers and Acquisitions ย่อมเกิดขึน้ไดห้ากขอ้เสนอนัน้เป็นประโยชนก์ับบรษิัทฯ ซึ่งหากกลุ่ม Frasers ไม่ไดเ้ขา้

เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ตัง้แต่ตน้ ธุรกิจของบรษิัทฯ อาจจะไม่เติบโตถึงวันนี ้ดงันัน้ หากผูถื้อหุน้ศรทัธาในบริษัทฯ ศรทัธาใน

กลุ่มเจา้ของ ผูถื้อหุน้ก็สามารถเขา้ถือหุน้ใน FPT ไดเ้ช่นกนั  

 ในส่วนของรายไดร้วมของบริษัทฯ ท่ีมีการเติบโตขึน้เร่ือยมา ก็ส่งผลต่อราคาหุน้เช่นกัน หากพิจารณามองมมุ

บวกว่าทางคณะผูบ้ริหารไดเ้ขา้มาบริหารและปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงใหดี้ขึน้ ในส่วนของคาํถามเก่ียวกับ AWC ว่า ทาํไม AWC 

สามารถกาํหนดราคาไดร้ะดบันัน้ หากพิจารณาลกัษณะของตลาดทนุ ก็จะพบว่า นกัลงทนุนิยมหุน้ท่ีมีขนาดกิจการใหญ่ ดงันัน้ 

เม่ือพิจารณาในส่วนของบรษิัทฯ ก็คาดว่าเม่ือไปรวมกบั FPT ทัง้หมดแลว้ FPT มีการขยายธุรกิจ ก็อาจจะมีโอกาสใกลเ้คียงไป

ในทิศทางนัน้ ซึ่งเป็นเรื่องท่ีจะตอ้งติดตามต่อไป 

ในประเด็นเรื่องการปรบัลดราคา หากพิจารณาราคาหุน้ในกลุ่มอสงัหารมิทรพัยท่ี์มีมลูค่าลดลงมาในตลาดทนุ ก็

มีการพดูถึงกนัว่าเพราะนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทัง้อปุทานของคอนโดมิเนียมท่ีออกมาขายเยอะขึน้ ซึ่งส่งผล

กระทบทัง้ภาคส่วนธุรกิจ  

นายวรฐ วนการโกวิท ท่ีปรกึษากฎหมาย ชีแ้จงว่า ในการพิจารณาการเพิกถอนหลกัทรพัยข์องบรษิัทฯ จะตอ้ง

ไดร้บัอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของจาํนวนหุน้ท่ีออกและจาํหน่ายแลว้ทัง้หมดของบริษัทฯ และตอ้งไม่มีผูถื้อ

หุน้คดัคา้นการเพิกถอนหุน้เกินรอ้ยละ 10 ของจาํนวนหุน้ท่ีออกจาํหน่ายแลว้ทัง้หมดของบริษัทฯ ซึ่งในการออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี ้FPT ซึ่งเป็นผูท้าํคาํเสนอซือ้ไม่ถือว่าเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีสว่นไดเ้สียเป็นพิเศษ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนีไ้ด ้

นายก้องเกียรติ คงธนภักดี ผูถื้อหุน้ สอบถามว่า ในการทาํคาํเสนอซือ้หลกัทรพัยข์องบริษัทฯ ครัง้แรก โดย 

FPT เม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ ์2562 โดยกาํหนดราคาเสนอซือ้หุน้ละ 8.50 บาท แต่เหตุใดบทวิเคราะหข์องบรษิัท หลักทรพัย ์

เมยแ์บงก ์กิมเอง็ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ไดวิ้เคราะหว่์าราคาเป้าหมายของบรษิัทฯ คือราคา 13.6 บาทต่อหุน้ 

นายมนตรี ศรไพศาล ท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระ ชีแ้จงว่า การวิเคราะหร์าคาเป้าหมายดงักล่าว เป็นงานดา้น

วิจยั โดยพิจารณาจากศกัยภาพของบรษิัทฯ แต่ในการพิจารณาราคาท่ีเหมาะสมในครัง้นี ้บริษัท หลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กิมเอ็ง 

(ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) มารบัหนา้ท่ีโดยฝ่ายงานทางดา้นวาณิชธนกิจ ซึ่งใหม้มุมองในฐานะท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระ

เพ่ือประเมินมลูค่าหุน้ของบรษิัทฯ ในสถานการณช่์วงนัน้ ๆ 
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นางสาวจิณพักตร ์พรพิบูลย ์ผูถื้อหุน้ ไดแ้สดงความเห็นเก่ียวกบัราคาเสนอซือ้ท่ี 8.55 บาทต่อหุน้ ซึ่งจะมีการ

ปรบัลดราคาเม่ือบริษัทฯ จ่ายปันผลอีก 0.48 บาทต่อหุน้ ซึ่งถา้เป็นกรณีปกติไม่ใช่การเพิกถอนหุน้ การหกัเงินปันผลออกจาก

ราคาเสนอซือ้นั้น ผูถื้อหุน้สามารถเลือกท่ีจะถือหุน้ต่อและไม่ขายหุน้ได ้แต่ในกรณีนีเ้ป็นการเสนอซือ้เพ่ือเพิกถอนหุน้ จึงขอ

เสนอใหไ้ม่นาํเงินส่วนท่ีบรษิัทฯ จ่ายปันผลไปหกัออกจากราคาเสนอซือ้หุน้ และไดส้อบถามว่า มีกฎเกณฑใ์ดหรือไม่ท่ีกาํหนดให้

ผูท้าํคาํเสนอซือ้ตอ้งปรบัลดราคาเสนอซือ้หากมีการจ่ายเงินปันผล มิฉะนัน้จะถือว่าเป็นความผิด ซึ่งหากไม่มี ก็ประสงคใ์หท้าํ

คาํเสนอซือ้ท่ีราคา 8.55 บาทต่อหุน้ นอกจากนี ้ยงัไดแ้สดงความเห็นเพ่ิมเติมว่าหากเป็นการแลกหุน้ (Share Swap) ผูถื้อหุน้จะ

ไม่มีขอ้ขอ้งใจในประเด็นนี ้

นางสุดใจ วุฒิศักดิ์ศิลป์ ผูถื้อหุน้ สอบถามว่า เหตุใดผูท้าํคาํเสนอซือ้จึงไม่เสนอใหมี้การแลกหุน้ของบริษัทฯ 

กบัหุน้ของ FPT ตวัอย่างเช่น การแลกหุน้ GOLD กบั FPT ในอตัรา 1 ต่อ 1 เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ของบรษิัทฯ  ไดเ้ป็นผูถื้อหุน้ใน FPT 

นายมนตรี ศรไพศาล ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ชีแ้จงเก่ียวกับการทาํคาํเสนอซือ้โดยการแลกหุน้ (Share 

Swap) ว่าเน่ืองจากบรษิัทฯ เหลือผูถื้อหุน้รายย่อยประมาณรอ้ยละ 5 ผูท้าํคาํเสนอซือ้จึงทาํคาํเสนอซือ้หุน้ดว้ยเงินสด ส่วนผูถื้อ

หุน้ท่ีไดร้บัเงินสดแลว้ ผูถื้อหุน้ก็สามารถไปซือ้หุน้ของ FPT ในราคาตลาดได ้ซึ่งเป็นการแลกหุน้ไดด้ว้ยตนเอง  

นายฐิติพงศ ์โสภณอุดมพร ผูร้บัมอบฉันทะ สอบถามว่า ภายหลงัการเพิกถอนหุน้ของบรษิัทฯ ออกจากการ

เป็นหลกัทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัยฯ์ แลว้ บริษัทฯ จะประกอบธุรกิจในลกัษณะไหน เน่ืองจากตนมีความเช่ือมั่นในผูบ้รหิารของ

บรษิัทฯ และเพราะเหตใุด บรษิัทฯ จึงมีมติประกาศจ่ายเงินปันผลซึ่งก่อใหเ้กิดปัญหาในเรื่องการปรบัลดราคาเสนอซือ้ 

นายสมบูรณ ์วศินชัชวาล รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบญัชีและการเงิน ตอบขอ้ซกัถามว่าการจ่ายเงินปัน

ผล เป็นการปฏิบติัตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลท่ีไม่ตํ่ากว่ารอ้ยละ 50 ของกาํไรสทุธิ 

ประธานฯ ชีแ้จงต่อผูถื้อหุน้ว่า กรณีดงักล่าวเป็นเรื่องของการเงิน ธุรกิจ และผลประโยชนใ์นการประกอบกิจการ

ตามขัน้ตอนและระบบในการดาํเนินงาน 

ประธานอํานวยการ ชีแ้จงเพ่ิมเติมว่า ทิศทางในการดาํเนินธุรกิจ ถือเป็นอีกบทบาทหน่ึงของคณะกรรมการ

ของ FPT ซึ่งจะเป็นไปตามนโยบายท่ี FPT กาํหนด ซึ่งในบางเร่ืองก็อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทัง้นี ้คณะกรรมการและ

กรรมการอิสระไดใ้ชค้วามละเอียดรอบคอบในการพิจารณา โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเหตุการณท่ี์ไม่ปกติ ซึ่งตอ้งพิจารณาเป็น

พิเศษถึงความเหมาะสม และประโยชนแ์ก่ผูถื้อหุน้ทกุฝ่าย โดยเฉพาะผูถื้อหุน้รายย่อย ในสว่นความชดัเจนว่าบรษิทัฯ จะเติบโต

อย่างไรนัน้ ยงัไม่สามารถใหร้ายละเอียดได ้แต่ไดเ้ห็นถึงความมุ่งมั่นในการท่ีกลุ่ม Frasers จะใช ้FPT เป็นแพลตฟอรม์ เพ่ือทาํ

ให ้FPT เป็น Fully Integrated Property Company ซึ่งทางผูบ้ริหารก็ยงัมีความตัง้ใจ แลว้ก็ตอ้งขอบคุณท่านผูถื้อหุน้ท่ีไดใ้ห้

ความไวว้างใจตลอด แลว้คณะกรรมการก็ยงัจะพยายามทาํต่อไปในอนาคต 

นางสุดใจ วุฒิศักดิศ์ิลป์ ผูถื้อหุน้ สอบถามว่า ตน้ทนุส่วนไหนท่ีจะตอ้งนาํมาคาํนวณส่วนต่างเพ่ือเสียภาษี และ

จะตอ้งเสียภาษีจาํนวนเท่าใด เพราะว่าตน้ทนุของผูถื้อหุน้แต่ละคนไม่เท่ากนั 

นายวรฐ วนการโกวิท ท่ีปรึกษากฎหมาย ชีแ้จงว่า ตน้ทุนการไดม้าเพ่ือคาํนวณภาษีตอนท่ีมีการขายหุน้คือ

ตน้ทุนท่ีผูถื้อหุน้ไดซื้อ้มาจรงิในขณะนัน้ ทัง้นี ้หากผูถื้อหุน้มีการขายหุน้บรษิัทฯ ภายหลงัจากการเพิกถอนหุน้ออกจากการเป็น

หลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไปแลว้ ผูถื้อหุน้ก็ตอ้งใชต้น้ทนุท่ีซือ้มาจรงินาํไปลบกบัราคาขายหุน้ ซึ่งหากเป็นการ

ขายท่ีไม่มีกาํไรก็จะไม่ตอ้งเสียภาษี แต่หากมีกาํไร ผูถื้อหุน้ก็ตอ้งเสียภาษีในส่วนของกาํไรจากการขายหุน้ 

นางอุษณีย ์คงธนภักดี ผูถื้อหุน้ สอบถามว่า ในกรณีซือ้หุน้มาในราคาท่ีแตกต่างกัน หากไม่ขายหุน้ดงักล่าว

ทัง้หมด เช่น มี 1,000,000 หุน้ ขายท่ีราคา 8.55 บาท ในสว่น 500,000 หุน้แรก มีตน้ทนุการไดม้า 5 บาท และในส่วน 500,000 

หุน้ท่ีเหลอื มีตน้ทนุการไดม้า 10 บาท ในกรณีนีจ้ะคิดคาํนวณภาษีจากตน้ทนุใด 

นายวรฐ วนการโกวิท ท่ีปรกึษากฎหมาย ชีแ้จงเพ่ิมเติมว่า หากผูถื้อหุน้ไม่สามารถหาราคาตน้ทุนได ้เคยมีกรณี

ท่ีกรมสรรพากรไดแ้นะนาํใหใ้ชม้ลูค่าทางบญัชีเป็นหลกั อย่างไรก็ดี กรณีดงักล่าวแนะนาํใหป้รกึษากรมสรรพากรเป็นรายกรณีไป 
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ประธานฯ เห็นว่าท่ีประชุมไดถ้ามและตอบคาํถามเก่ียวกับวาระนีเ้ป็นระยะเวลาพอสมควรแลว้ และในขณะนี้

คาํถามท่ีมี เป็นลกัษณะของกรณีรายบคุคล ในเร่ืองเก่ียวกบัภาษีต่างๆ จึงขอใหท่ี้ปรกึษาทางการเงินและท่ีปรกึษากฎหมายช่วย

อนเุคราะหต์อบคาํถาม สาํหรบัผูถื้อหุน้ท่ีตอ้งการคาํแนะนาํเป็นส่วนตวั หลงัการประชมุผูถื้อหุน้  

ในการนี ้ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมรบัทราบความเห็นเก่ียวกับการเพิกถอนหลักทรพัยข์องบริษัทฯ ออกจาก

การเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และขอ้เสนอของผูท้าํคาํเสนอซือ้ ตลอดจนขอ้มลูอื่น ๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งดงักล่าว ซึ่งในวาระนีเ้ป็นเพียงวาระเพ่ือรบัทราบ และไม่มีการลงคะแนนเสียง 

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพยข์องบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และการมอบอาํนาจทีเ่กี่ยวขอ้ง 

ประธานฯ ไดชี้แ้จงต่อท่ีประชมุว่า ในวาระท่ี 3 นีเ้ป็นเร่ืองต่อเน่ืองจากวาระท่ี 2 ซึ่งเป็นเร่ืองการพิจารณาอนมุติั

การเพิกถอนหุน้ของบรษิัทฯ ออกจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ และการมอบอาํนาจท่ีเก่ียวขอ้ง 

ในส่วนของความเห็นของกรรมการอิสระเก่ียวกับการเพิกถอนหุน้ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยน์ัน้ กรรมการอิสระไดพิ้จารณารายละเอียดเก่ียวกบัการเพิกถอนหุน้ของบรษิัทฯ และความเห็นของ

ท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระ และมีความเห็นสอดคลอ้งกับท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระ โดยมีมติเห็นสมควรใหเ้สนอต่อท่ีประชุม

วิสามญัผูถื้อหุน้ เพ่ือพิจารณาอนมุติัการเพิกถอนหลกัทรพัยข์องบรษิัทฯ จากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์

ฯ โดยมีรายละเอียดความเห็นปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ซึ่งไดจ้ดัส่งใหก้ับผูถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชุมในครัง้นีแ้ลว้ ทัง้นี ้    

ผูถื้อหุน้ควรพิจารณารายงานความเห็นของท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระประกอบการพิจารณาอนมุติัการเพิกถอนหุน้ของบริษัทฯ 

ดว้ย โดยการตดัสินใจสดุทา้ยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของผูถื้อหุน้เป็นสาํคญั 

นอกจากนีค้ณะกรรมการ ฯ (ยกเวน้กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย) เห็นสมควรมอบหมาย นายธนพล ศิริธนชยั และ

นายสมบูรณ ์วศินชชัวาล มีอาํนาจพิจารณากาํหนดรายละเอียด และ/หรือดดาํเนินการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการดาํเนินการขอ

เพิกถอนหุน้ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในครัง้นี ้รวมถึงเร่ืองต่างๆ ดังต่อไปนี ้

เพ่ือใหก้ารดาํเนินการเป็นไปโดยสะดวกและเพ่ือประโยชนส์งูสดุของบรษิัทฯ  

 
(1) การกาํหนดรายละเอียด แกไ้ข เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ลงนามในเอกสาร และ/หรือ ขอ้ตกลง

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเพิกถอนหุน้ของบรษิัทฯ ออกจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

(2) การติดต่อ ประสานงาน ขออนุญาต ขอผ่อนผัน ย่ืนเอกสารใด ๆ และการดาํเนินการท่ีเก่ียวข้องกับ

หน่วยงานท่ีมีอาํนาจกาํกับดแูล หรือหน่วยงานต่าง ๆ ตามท่ีกฎหมายกาํหนด ซึ่งรวมถึงตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

หรือคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรือสถาบนัการเงิน ผูถื้อหุน้กู ้และบุคคลหรือ

องคก์รใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและจาํเป็นกับการเพิกถอนหลักทรพัย ์รวมถึงการดาํเนินการใดๆ ตามหลกัเกณฑ ์

เง่ือนไข และรายละเอียด ของกฎหมาย และกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนความเห็น หรือแนวปฏิบติัของ

หน่วยงานดงักล่าว และ  

(3) การดาํเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวข้อง และ/หรือ ต่อเน่ืองกับการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็น

หลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

 ผูถื้อหุน้รายย่อย สอบถามว่า ผูถื้อหุน้สามารถขายหุน้ขายเพียงบางส่วนไดห้รือไม่ และบรษิัทฯ จะมีการจ่ายเงิน

ปันผลหรือไม่ และผูท้าํคาํเสนอซือ้จะทาํคาํเสนอซือ้เม่ือใด 

ประธานฯ ชีแ้จงว่า ในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 ท่ีจะจัดขึน้ในเดือนมกราคม 2563 จะมีการ

พิจารณาอนมุติัการจ่ายเงินปันผลของบรษิัทฯ  

นางวันทนา เพชรฤกษว์งศ ์ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ชีแ้จงเพ่ิมเติมว่า ผูท้าํคาํเสนอซือ้จะทาํคาํเสนอซือ้

หลกัทรพัยข์องบรษิัทฯ เม่ือเง่ือนไขท่ีผูท้าํคาํเสนอซือ้ไดก้าํหนดสาํเรจ็ครบถว้นแลว้  
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จากนัน้ ประธานฯ ไดส้อบถามท่ีประชุมว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือมีความเห็นเก่ียวกับวาระนีห้รือไม่ 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการเพิกถอน

หุน้ของบรษิัทฯ ออกจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ และการมอบอาํนาจท่ีเก่ียวขอ้ง  

ประธานฯ ได้แจ้งใหท่ี้ประชุมทราบว่าวาระนีจ้ะต้องได้รบัอนุมัติดว้ยคะแนนไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของ

จาํนวนหุน้ท่ีออกจาํหน่ายแลว้ทัง้หมดของบรษิัทฯ และตอ้งไม่มีผูถื้อหุน้คดัคา้นการเพิกถอนหลกัทรพัยข์องบรษิัทฯ เกินรอ้ยละ 

10 ของจาํนวนหุน้ท่ีออกจาํหน่ายแลว้ทัง้หมดของบรษิัทฯ 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้และมีมติอนุมติัการเพิกถอนหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และการมอบอาํนาจท่ีเก่ียวขอ้ง ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ากว่าสามในสี่ (3/4) 

ของจาํนวนหุน้ท่ีออกจาํหน่ายแลว้ทัง้หมดของบรษิัทฯ และไม่มีผูถื้อหุน้คดัคา้นการเพิกถอนหลกัทรพัยข์องบรษิัทฯ เกินรอ้ยละ 

10 ของจาํนวนหุน้ท่ีออกจาํหน่ายแลว้ทัง้หมดของบรษิัทฯ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

 

มติ จาํนวนผูถ้ือหุ้น 
(ราย) 

จาํนวนเสียง 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนหุ้นที่
ออกจาํหน่ายแล้วทัง้หมดของ

บริษัทฯ 
เห็นดว้ย 215 ราย 2,208,643,962 เสียง 95.0478 
ไม่เห็นดว้ย 57 ราย 26,156,440 เสียง 1.1256 

จาํนวนหุน้ท่ีออกจาํหน่ายแลว้
ทัง้หมดของบรษิัทฯ 

2,323,720,000 หุน้ 

งดออกเสียง 3 ราย 24,800 เสียง 
บตัรเสีย 0 ราย 0 เสียง 

 

วาระที ่4  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

วาระนีเ้ป็นการเปิดโอกาสใหก้บัผูถื้อหุน้เสนอเร่ืองอื่นท่ีนอกเหนือจากวาระท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือบอกกล่าวเรียก

ประชมุ โดยการเสนอเร่ืองอื่นใดนัน้ ใหอ้ยู่ภายใตห้ลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีกฎหมายกาํหนด ไม่ทราบว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดประสงค์

จะเสนอเรื่องอื่นนอกเหนือจากวาระการประชมุหรือไม่ 

เมื่อท่ีประชุมไม่มีเรื่องอื่นใดซกัถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีไดส้ละเวลามาร่วมประชมุ 

และไดเ้สนอขอ้คิดเห็นต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน ์และกล่าวปิดการประชมุ 

 

ปิดประชุมเวลา 16.00 น. 

 

ลงช่ือ             วนัชยั  ศารทูลทตั             ประธานกรรมการ/ 

 (นายวนัชยั  ศารทลูทตั)      ประธานท่ีประชมุ 

 

ลงช่ือ              ธนพล   ศริิธนชยั   ประธานอาํนวยการ 

      (นายธนพล   ศิรธินชยั) 

 

ลงช่ือ           ปรศันย์ี  สรุะเสถียร          เลขานกุารบรษิัท/ 

                                   (นางสาวปรศันีย ์ สรุะเสถียร)     ผูบ้นัทึกการประชมุ 
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ประวัติของกรรมการทีค่รบกาํหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชือ่กลับเข้าดาํรงตาํแหน่ง 

1. นายปณต สิริวัฒนภกัด ี
ประเภทกรรมการ : กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
ตาํแหน่งปัจจบุนั : • รองประธานกรรมการ 

• ประธานกรรมการบรหิาร  
• กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 

อาย ุ : 42 
สญัชาติ : ไทย 
วนัท่ีไดร้บัแต่งตัง้ครัง้แรก : 25 ธันวาคม 2555 
คณุวฒิุทางการศกึษา : • ปรญิญาโท ระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ  

มหาวิทยาลยัลอนดอน ประเทศองักฤษ 
• ปรญิญาตรี วิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลยับอสตนั  

ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
• ประกาศนียบตัร หลกัสตูรวิศวกรรม อตุสาหกรรม และ

เศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัแมสซาชเูสทส ์ประเทศ
สหรฐัอเมรกิา 

ประวติัการอบรมหลกัสตูรของสมาคมส่งเสรมิ
สถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) 

: • Driving Company 
• Directors Certification Program (DCP 46/2547) 
• Directors Accreditation Program (DAP 10/2547) 
• Finance for Non – Finance Directors (FND 10/2547) 

สดัส่วนการถือหุน้ใน GOLD (รอ้ยละ) โดยนบัรวม
การถือหุน้ของคู่สมรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ 

: -ไม่ม-ี / 0.00% (0 หุน้) 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและ
ผูบ้รหิาร  

: เป็นนอ้งชายของนายฐาปน  สิรวิฒันภกัดี กรรมการ 

จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการ : 7 ปี 
จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการรวมการอนมุติัวาระการเป็น
กรรมการในการประชมุครัง้นี ้

: 10 ปี 

ประสบการณก์ารทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 
ตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอืน่ในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย : 
2560 - ปัจจบุนั กรรมการ/กรรมการบรหิาร บมจ. เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรตี์ ้(ประเทศไทย) (เดิมช่ือ 

บมจ. ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชั่น) 
2550 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ/  

ประธานกรรมการบรหิาร/ 
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา/ 
กรรมการกาํกบัดแูลบรรษทัภิบาล 

บมจ.ยนิูเวนเจอร ์

ตาํแหน่งในกิจการอืน่ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย : 
2561 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. นอรม์ (2019)  
2561 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. เฟรเซอร ์แอสเซ็ทส ์
2561 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ควอนตัม้ เทรดดิง้ (เดิมช่ือ บจก. บรุีรมัย ์ดีเวลล

อปเมน้ท)์ 
2561 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. เทอราโกร เฟอรติ์ไลเซอร ์
2561 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. เอ็นวาย พรอ็พเพอรตี์ ้ดีเวลลอปเมน้ท ์
2560 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. สิรดิาํรงธรรม 
2560 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ภกัดีวฒันา 
2559 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. นํา้ใจไทยเบฟ (วิสาหกิจเพ่ือสงัคม) 
2559 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. เอเชียน แคปปิตอล 
2559 - ปัจจบุนั กรรมการ   บจก. วฒันภกัดี 
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2559 - ปัจจบุนั กรรมการ   บจก. เกษมทรพัยภ์กัดี 
2559 – ปัจจบุนั ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารของกลุ่มบรษิัท Frasers Property Limited  
2559 – ปัจจบุนั กรรมการ Frasers Logistics & Industrial Asset Management 

Pte Ltd., Manager of Frasers Logistics & Industrial 
Trust (REIT/Trust) 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ Frasers Property Limited  
2558 - ปัจจบุนั กรรมการ  บจก. เฟรเซอร ์พรอ็พเพอรตี์ ้โฮลดิง้ส ์(ประเทศไทย) 
2558 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ยนิูเวนเจอร ์รีท แมเนจเมน้ท ์
2558 - ปัจจบุนั กรรมการ  บจก. ควอนตมั แคปปิตอล ดีเวลลอปเมน้ท ์
2558 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ทีซีซี โฮลดิง้ส ์(2519)  
2557 - ปัจจบุนั กรรมการ  บจก. วนั แบงค็อก (เดิมช่ือ บจก. เกษมทรพัยว์ฒัน) 
2557 - ปัจจบุนั กรรมการ  บจก. เลควิว กอลฟ์ แอนด ์ยอรช์ คลบั 
2557 - ปัจจบุนั กรรมการ  Frasers Hospitality Asset Management Pte Ltd., 

Manager of Frasers Hospitality Real Estate 
Investment Trust (REIT/Trust) 

2557 - ปัจจบุนั กรรมการ  Frasers Hospitality Trust Management Pte Ltd., 
Manager of Frasers Hospitality Business Trust 
(REIT/Trust) 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ  บจก. ทีซีซี แอสเซ็ทส ์(ประเทศไทย) 
2556 - ปัจจบุนั กรรมการ  บจก. เกษมทรพัยส์ิร ิ
2555 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. เอส เอ็ม เจ ซี ดีเวลลอปเมน้ท ์
2554 - ปัจจบุนั กรรมการ  บจก. ทีซีซี เอ็กซิบิชั่น แอนด ์คอนเวนชั่น เซ็นเตอร ์
2554 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร ์
2554 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเมน้ท ์แอนด ์ดิเวลลอปเมน้ท ์
2554 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. เอน็.ซี.ซี. อิมเมจ 
2554 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. เอฟ แอนด ์บี อินเตอรเ์นชั่นแนล 
2553 - ปัจจบุนั กรรมการ  บจก. ชีวาศรม อินเตอรเ์นชั่นแนล เฮลท ์รีสอรท์ 
2552 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. เดอะชะอาํ ยอรช์ คลบั โฮเต็ล 
2552 - ปัจจบุนั กรรมการ International Beverage Holdings (UK) Limited 
2551 - ปัจจบุนั กรรมการ InterBev (Singapore) Limited  
2550 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. อเดลฟอส 
2550 - ปัจจบุนั กรรมการ  บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ 
2549 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ครสิตอลลา 
2549 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. พรรณธิอร 
2548 - ปัจจบุนั กรรมการ International Beverage Holdings Limited 
2547 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. เบียรทิ์พย ์บรวิเวอร่ี (1991) 
2545 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ  บจก. แก่นขวญั 
2545 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ  บจก. เทพอรุโณทยั 
2545 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ บจก. สรุาบางย่ีขนั 
2545 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ  บจก. อธิมาตร 
2545 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ บจก. เอส.เอส. การสรุา 
2544 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี 
2544 - ปัจจบุนั กรรมการ International Beverage Holdings (China) Limited 
2544 - ปัจจบุนั กรรมการ Blairmhor Distillers Limited 
2544 - ปัจจบุนั กรรมการ Blairmhor Limited 

ประสบการณท์าํงานในบริษทัจดทะเบียนอืน่ 
2556 - 2559 ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร บมจ. ยนิูเวนเจอร ์
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2553 - 2556 กรรมการ  บมจ. โออิชิ กรุ๊ป 
2550 - 2560 กรรมการ / กรรมการบรหิาร บมจ. อาหารสยาม 
 
ประสบการณท์าํงานในกิจการอื่นทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบยีน 

2560 – 2562 กรรมการ บจก. ทรพัยส์มบรูณ ์พรอ็พเพอรตี์ ้พลสั 
2553 - 2562 กรรมการ บจก. นอรธ์ ปารค์ เรียลเอสเตท 
2553 – 2562 กรรมการ บจก. นอรธ์ปารค์ กอลฟ์ แอนดส์ปอรต์คลบั 
2552 - 2562 กรรมการ บจก. หนองคายคนัทรี กอลฟ์คลบั 
2557 - 2561 กรรมการ บจก. โทนิค อินเตอรเ์นชั่นแนล 
2555 – 2560 กรรมการ บจก. ทีซีซี ภมูิพฒัน ์
2549 - 2559 กรรมการ บจก. สิรวินา 
2556 - 2558 กรรมการ บจก. ทิพยส์โุขทยั ไบโอ-เทค 
2556 - 2558 กรรมการ บจก. ทิพยส์พุรรณบรุี ไบโอเอนเนอย่ี 
2554 - 2558 กรรมการ บจก. ทิพยส์โุขทยั ไบโอ รีไฟเนอร่ี 
2554 - 2558 กรรมการ บจก. ทิพยน์ครสวรรค ์ไบโอเอนเนอย่ี 
2551 - 2558 กรรมการ บจก. ทิพยก์าํแพงเพชร ไบโอเอนเนอย่ี 
2551 - 2558 กรรมการ บจก. นํา้ตาลทิพยน์ครสวรรค ์
2549 - 2558 กรรมการ บจก. นํา้ตาลทิพยก์าํแพงเพชร 
2549 - 2558 กรรมการ บจก. อตุสาหกรรมนํา้ตาลสพุรรณบรุ ี
ตาํแหน่งในกิจการทีแ่ขง่ขนัเกีย่วเน่ืองกับธุรกิจของบรษิัทฯ ทีอ่าจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
-ไม่ม-ี   

จาํนวนคร้ังในการเขา้ประชุมในรอบปีบัญชทีีผ่่านมา: 

คณะกรรมการบรษิัท   3* ครัง้ / 7 ครัง้  

คณะกรรมการบรหิาร   10 ครัง้ / 13 ครัง้ 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 2 ครัง้ / 2 ครัง้ 

    * หมายเหต ุ   นายปณต สิริวัฒนภักดี ไดร้่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทผ่านทางโทรศัพท ์ (Call Conference) เป็นจาํนวน 3 ครัง้ดว้ย

สาเหตุติดภารกิจนอกราชอาณาจักร ซึ่งในทางกฏหมายไม่อนุญาตใหน้ับเป็นองคป์ระชุมเนื่องจากตามประกาศของคณะ

รกัษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัที่ 74/2557 เร่ือง การประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์กาํหนดใหก้ารประชมุที่กฎหมายบญัญัติให้

ตอ้งมี สามารถกระทาํผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสไ์ด ้และใหถ้ือเป็นการประชมุที่ชอบดว้ยกฎหมาย ภายใตเ้ง่ือนไขที่สาํคญัคือ ผูร้ว่ม

ประชุมอย่างนอ้ยหนึ่งในสามขององคป์ระชุมตอ้งอยู่ในที่ประชุมเดียวกัน และผูร้่วมประชุมทัง้หมดตอ้งอยู่ในราชอาณาจักร  

ดงันัน้จึงจาํเป็นตอ้งบนัทึกจาํนวนครัง้การเขา้ประชุมตามเกณฑข์องประกาศดงักล่าว ในขณะที่กรรมการท่านนีมี้การเขา้รว่ม

ประชมุรวมทัง้หมด 6 ครัง้ 
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ประวัติของกรรมการทีค่รบกาํหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชือ่กลับเข้าดาํรงตาํแหน่ง 

2. นายธนพล ศิริธนชัย 
ตาํแหน่ง : กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 

กรรมการ 
กรรมการบรหิาร  
กรรมการกาํกบัดแูลบรรษัทภิบาล 
ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
ประธานอาํนวยการ 

อาย ุ :  52 ปี 
สญัชาติ : ไทย 
คณุวฒิุทางการศกึษา : • ปรญิญาโท บรหิารธรุกิจ มหาวิทยาลยัเท็กซสั เมือง

ออสติน มลรฐัเท็กซสั ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
• ปรญิญาตรีวิศวกรรมศาสตรบณัฑติ จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 
ประวติัการอบรมหลกัสตูรของสมาคมส่งเสรมิ
สถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) 

: • Directors Certification Program (DCP 39/2547)  
• Directors Accreditation Program (DAP 10/2547)  
• Audit Committee Program (ACP 39/2555)  

ประวติัการอบรมอื่น : หลกัสตูรป้องกนัราชอาณาจกัร วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
สถาบนัวิชาการป้องกนัประเทศ (วปอ. รุน่ท่ี 61) 

สดัส่วนการถือหุน้ใน GOLD (รอ้ยละ) โดยนบัรวม
การถือหุน้ของคู่สมรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ 

: -ไม่ม-ี / 0.00% (0 หุน้) 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและ
ผูบ้รหิาร  

: -ไม่ม-ี 

จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการ : 7 ปี 
จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการรวมการอนมุติัวาระการเป็น
กรรมการในการประชมุครัง้นี ้

: 10 ปี 

ประสบการณก์ารทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 
ตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอืน่ในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย : 
-ไม่ม-ี   
ตาํแหน่งในกิจการอืน่ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย : 
2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. เกษมทรพัยภ์กัดี  
2557 – ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. กรุงเทพบา้นและท่ีดิน  
2557 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก.  เฟิรส์ แสควร ์
2557 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ไพรม์ พลสั แอสเซ็ท   
2557 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. รีกลั รีเจีย้น 
2557 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ไซด ์วอลค์ แลนด ์
2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. โกลเดน้ แลนด ์เรสซิเดน้ซ ์
2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก.โกลเดน้ แฮบิเทชั่น 
2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. โกลเดน้ แลนด ์(เมยแ์ฟร)์ 
2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. โกลเดน้ แลนด ์โปโล 
2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. โกลเดน้ พรอ็พเพอรตี์ ้เซอรวิ์สเซส 
2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. แกรนด ์เมยแ์ฟร ์
2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. แกรนด ์พาราไดส ์พรอ็พเพอรตี์ ้
2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. เอ็มเอสจีแอล พรอ็พเพอรตี์ ้
2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. นารายณ ์พาวิลเลียน 
2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. นอรท์ สาธร เรียลตี ้
2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. รทิซ ์วิลเลจ 
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2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. สาธรทรพัยส์ิน 
2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. สาธรทอง 
2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ยไูนเต็ด โฮมส ์
2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. วอคเกอร ์โฮมส ์
ประสบการณ ์: 
2556 – 2562 กรรมการ บจก. บา้นฉางเอสเตท 
2555 – 2559 กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. เงินทนุกรุงเทพธนาทร  
2546 – 2559 กรรมการ/กรรมการบรหิาร บมจ. ยนิูเวนเจอร ์
2546 – 2558 กรรมการ บจก. แกรนด ์ยนิูตี ้ดิเวลลอ็ปเมนท ์
2546 – 2558 กรรมการ บจก. แกรนด ์ย ูลิฟว่ิง 
ตาํแหน่งในกิจการทีแ่ขง่ขนัเกีย่วเน่ืองกับธุรกิจของบรษิัทฯ ทีอ่าจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
-ไม่ม-ี   
ประวัติการทาํผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา 
-ไม่ม-ี   

จาํนวนคร้ังในการเขา้ประชุมในรอบปีบัญชทีีผ่่านมา: 

คณะกรรมการบรษิัท  7 ครัง้ / 7 ครัง้ 

คณะกรรมการบรหิาร  13 ครัง้ / 13 ครัง้ 

กรรมการกาํกบัดแูลบรรษัทภิบาล 2 ครัง้ / 2 ครัง้ 

ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 2 ครัง้ / 2 ครัง้ 
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ประวัติของกรรมการทีค่รบกาํหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชือ่กลับเข้าดาํรงตาํแหน่ง 

3. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี  
ประเภทกรรมการ : กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิาร 
ตาํแหน่งปัจจบุนั : กรรมการ 
อาย ุ : 44 
สญัชาติ : ไทย 
วนัท่ีไดร้บัแต่งตัง้ครัง้แรก : 23 เมษายน 2556 
คณุวฒิุทางการศกึษา : • ปรญิญาศิลปศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
• ปรญิญาศิลปศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวิชาการ

โรงแรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
• ปรญิญาศิลปศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวิชาการ

พฒันาชมุชน มหาวิทยาลยัราชภฎั เชียงใหม่ 
• ปรญิญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาการจดัการโลจิสติกส์

และซพัพลายเชน มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 
• ปรญิญาปรชัญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ สาขาวิชาการบรหิาร

ทั่วไป มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
• ปรญิญาโท สาขาเศรษฐศาสตรก์ารเงินการธนาคาร 

มหาวิทยาลยับอสตนั ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
• ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกิจ   

สาขาการเงิน มหาวิทยาลยับอสตนั ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
ประวติัการอบรมหลกัสตูรของสมาคมส่งเสรมิสถาบนั
ส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) 

: • Directors Accreditation Program (DAP 10/2547) 

สดัส่วนการถือหุน้ใน GOLD (รอ้ยละ) โดยนบัรวมการ
ถือหุน้ของคู่สมรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

: -ไม่ม-ี / 0.00% (0 หุน้) 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและ
ผูบ้รหิาร  

: เป็นพ่ีชายของนายปณต  สิรวิฒันภกัดี กรรมการ 

จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการ : 7 ปี 
จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการรวมการอนมุติัวาระการเป็น
กรรมการในการประชมุครัง้นี ้

: 10 ปี 

ประสบการณก์ารทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 
ตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอืน่ในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย : 
2561 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. เครือไทย โฮลดิง้ส ์
2560 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ /  

ประธานกรรมการบรหิาร 
บมจ. อมรนิทรพ์ริน้ติง้ แอนด ์พบัลิชช่ิง  

2560 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรหิาร บมจ. เสรมิสขุ 
2558 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ คนท่ี 3 บมจ. เสรมิสขุ 
2554 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรหิาร บมจ. โออิชิ กรุ๊ป  
2554 – ปัจจบุนั กรรมการ  บมจ. เสรมิสขุ  
2550 – ปัจจบุนั    รองประธานกรรมการ   บมจ. ยนิูเวนเจอร ์ 
2550 – 2558 
2549 - ปัจจบุนั   

รองประธานกรรมการ  
รองประธานกรรมการ 

บมจ. อาหารสยาม  
บมจ. โออิชิ กรุ๊ป  

2544 – 2560 กรรมการ บมจ. เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์ 
ตาํแหน่งในกิจการอืน่ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย : 
2561 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ กลุ่มบรษิัทสรุากระทิงแดง 
2561 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร บมจ. เบียรไ์ทย (1991) 
2560 - ปัจจบุนั กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบรหิาร บจ. จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิง้ 
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2556 - ปัจจบุนั กรรมการ เฟรเซอร ์แอนด ์นีฟ, ลิมิเต็ด 
2556 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ ไทมส ์พบัลิชช่ิง ลิมิเต็ด 
2551 - ปัจจบุนั  กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ  
2551 - ปัจจบุนั  รองประธานกรรมการ  กลุ่มบรษิัทอาคเนย ์ 
ปัจจบุนั กรรมการ กลุ่มบรษิัททีซีซี 
2547 – 2561  รองประธานกรรมการ กลุ่มบรษิัทสรุากระทิงแดง 
2547 – 2561  กรรมการและรองประธานกรรมการบรหิาร  บมจ. เบียรไ์ทย (1991)  
2546 - 2551 กรรมการรองกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ  
ตาํแหน่งในกิจการทีแ่ขง่ขนัเกีย่วเน่ืองกับธุรกิจของบรษิัทฯ ทีอ่าจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
-ไม่ม-ี   

จาํนวนครัง้ในการเขา้ประชมุในรอบปีบญัชีท่ีผ่านมา: 

คณะกรรมการบรษิัทฯ   5 ครัง้ /   7 ครัง้ 
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นิยามกรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระ ( Independent Director) หมายถึง กรรมการท่ีมีคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ โดยมีคุณสมบติัและลกัษณะตอ้งหา้มของกรรมการอิสระของบริษัทฯ 

เทียบเท่ากับขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย ดงันี ้

1. ถือหุน้ไม่เกิน 1% ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัทฯ บรษิทัใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

หรือผูมี้อาํนาจควบคมุของบรษิทัฯ ทัง้นี ้ใหน้บัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบักรรมการอิสระรายนัน้ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจา้ง ท่ีปรกึษาท่ีไดร้บัเงินเดือนประจาํ หรือผูมี้อาํนาจควบคมุ

ของบรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิทัรว่ม บรษิัทย่อยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูมี้อาํนาจควบคมุของ

บรษิัทฯ  ทัง้ในปัจจบุนัและก่อนเป็นกรรมการอิสระไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

3. ไม่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดา มารดา คู่สมรส พ่ีนอ้ง และ

บุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดร้บัการ

เสนอช่ือเป็นกรรมการ ผูบ้รหิารหรือผูมี้อาํนาจควบคมุของบรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อย 

4. ไม่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของ

บริษัทฯ ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใชวิ้จารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนัย หรือผูม้ี

อาํนาจควบคุมของผูมี้ความสัมพันธท์างธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้

อาํนาจควบคมุของบรษิัทฯ ทัง้ในปัจจบุนัและก่อนเป็นกรรมการอิสระไม่นอ้ยกว่า 2 ปี  

5. ไม่เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ  บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย บริษัทรว่ม  ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบรษิัทฯ 

ทั้งนีใ้หร้วมถึงการไม่เป็นผู้ถือหุน้ท่ีมีนัย ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของสาํนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูส้อบบัญชีของ

บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษัทฯ สงักัดอยู่ ทัง้ในปัจจุบัน

และก่อนเป็นกรรมการอิสระไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

6. ไม่เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพใด ๆ เช่น ท่ีปรกึษากฎหมาย ท่ีปรกึษาทางการเงิน ท่ีมีมลูค่าการใหบ้รกิารทางวิชาชีพอื่นเกิน

กว่า 2 ลา้นบาทต่อปี กับบริษัทฯ  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบรษิัทฯ 

ทั้งนีใ้หร้วมถึงการไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนัย ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการวิชาชีพนัน้ ๆ  ทั้งในปัจจุบนัและ

ก่อนเป็นกรรมการอิสระไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ   ผูถื้อหุน้รายใหญ่  หรือผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูท่ี้

เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัทฯ  

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักับกิจการของบรษิัทฯ หรือบริษัทย่อย ทัง้นีใ้หร้วมถึง

การไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับ

เงินเดือนประจาํ หรือผูท่ี้ถือหุน้เกินรอ้ยละ 1 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการท่ีมี

สภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อย 

9. ไม่มีลกัษณะอื่นใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบรษิัทฯ ได ้

10. กรรมการอิสระท่ีมีคณุสมบติัตามขอ้ 1 - 7 อาจไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัทใหต้ดัสินใจในการดาํเนินกิจการ

ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาํดบัเดียวกัน ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของ

บรษิัทฯ โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบองคค์ณะ (Collective decision) ได ้

ในการพิจารณาคุณสมบติักรรมการอิสระสาํหรบัช่วงระยะเวลายอ้นหลงัใหถื้อปฏิบัติหลกัเกณฑข์า้งตน้ เวน้แต่ไดร้บัผ่อนผัน

จากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยต์ามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ
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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 หรืองดออกเสียงไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะเพ่ือใหผู้ร้บัมอบฉันทะของท่านออก

เสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องท่านก็ได ้นอกจากนัน้ ยงัมีหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก เป็นแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบท่ีง่ายไม่

ซบัซอ้น และหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ค ซึ่งเป็นแบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน 

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

เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้สามารถดึงขอ้มลูมาใชไ้ดต้ามความเหมาะสม ในกรณีท่ีท่านมอบฉันทะใหก้รรมการบริษัทบุคคลใดบุคคลหน่ึง

ดงักล่าวขา้งตน้เขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทน เม่ือดาํเนินการแลว้โปรดส่งหนงัสือมอบฉนัทะคืนกลบัไปยงับรษิัทฯ 

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-ี   
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เอกสารและหลกัฐานทีผู้่เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน  
และการออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจาํปี 2563 คร้ังที ่27 

ของบริษทั แผ่นดนิทอง พร็อพเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเม้นท ์จาํกัด (มหาชน) 

เพ่ือความสะดวกในการลงทะเบียน ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะท่ีจะมาประชุมโปรดนาํหนงัสือนดัประชมุ ใบลงทะเบียน และ

หนงัสือมอบฉนัทะมาดว้ย 

1. เอกสารทีผู่้เขา้ร่วมประชุมจะตอ้งแสดงก่อนเขา้ร่วมประชุม 
บุคคลธรรมดา 

ก. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

ให้แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ท่ียังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจาํตัว

ขา้ราชการ ใบขบัข่ี หรือหนงัสอืเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนช่ือ-นามสกลุ ใหย่ื้นหลกัฐานประกอบดว้ย 

ข. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 
(1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพรอ้มหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหน่ึง) ซึ่งได้กรอก

ขอ้ความ   ถกูตอ้งครบถว้นและลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ 
(2) สาํเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ ก และผู้ถือหุน้ได้ลงช่ือรับรองสาํเนา

ถกูตอ้ง 
(3) แสดงเอกสารท่ีสว่นราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบัขอ้ ก 

นิติบคุคล 
ค. กรณผีู้แทนของผูถ้ือหุน้ (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมดว้ยตนเอง 

(1) แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิติบคุคลเช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดา ขอ้ ก  
(2) สาํเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ซึ่งรบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติ

บุคคล (กรรมการ) และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีอาํนาจ

กระทาํการแทนนิติบคุคลซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ตามกฏหมาย 

ง. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 
(1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพรอ้มหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหน่ึง) ซึ่งได้กรอก

ขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นและลงลายมือช่ือของผูมี้อาํนาจลงนามนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้

มอบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 
(2) สาํเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผูถื้อหุน้ซึ่งรบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูมี้อาํนาจลง

นามนิติบุคคล (กรรมการ) และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูมี้อาํนาจลงนามนิติบุคคลซึ่งลงนามใน

หนงัสือมอบฉนัทะมีอาํนาจกระทาํการแทนนิติบคุคลซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ตามกฏหมาย 
(3) สาํเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผูม้อบฉันทะและลงช่ือ

รบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 
(4) แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดา ขอ้ ก 
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จ. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย

เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 
(1) ใหเ้ตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบคุคล ขอ้ ค หรือ ง 
(2) ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศมอบให ้Custodian เป็นผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะ

แทน ตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปนีเ้พ่ิมเติม 
(2.1) หนังสือมอบอํานาจจากผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็น

ผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
(2.2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดร้ับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ 

Custodian 
ทัง้นี ้เอกสารท่ีมิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจดัทาํคาํแปลภาษาองักฤษแนบมาพรอ้ม

ดว้ย และใหผู้ถื้อหุน้หรือผูแ้ทนนิติบคุคลนัน้รบัรองความถกูตอ้งของคาํแปล 

2. วิธีการมอบฉันทะ 
บริษัทฯ ไดจ้ัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ของผูถื้อหุน้แต่ละราย ตามแบบท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวง

พาณิชย ์ ไดก้าํหนดไวจ้าํนวน 3 แบบ ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เรื่องกาํหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ 

(ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2550 ดงันี ้
• แบบ ก เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น 
• แบบ ข เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีกาํหนดรายการต่าง ๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั 
• แบบ ค เป็นแบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให ้Custodian ในประเทศไทย

เป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 

หากผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให ้Custodian ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ประสงคจ์ะ

ใชห้นงัสือมอบฉันทะแบบ ค สามารถ Download ไดจ้าก www.goldenland.co.th  และโปรดนาํใบมอบฉันทะมา

ในวนัท่ีประชมุผูถื้อหุน้ดว้ย 

ผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิทัฯ ไดด้ว้ยตนเองสามารถมอบฉนัทะไดโ้ดยดาํเนินการดงันี ้

ก. เลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะขา้งตน้แบบใดแบบหน่ึงเพียงแบบเดียวเท่าน้ัน ดงันี ้

(1) ผู้ถือหุ้นทั่วไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหน่ึง 

เท่านัน้ 

(2) ผู้ถือหุ้นท่ีปรากฏช่ือตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ใน

ประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ จะเลอืกใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ค 

ข. มอบฉันทะใหบุ้คคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้ หรือเลือกมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระ

หรือกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารของบรษิัทฯ คนใดคนหน่ึง โดยใหร้ะบช่ืุอพรอ้มรายละเอียดของบคุคลท่ีผู้

ถือหุน้ประสงคจ์ะมอบฉันทะ หรือกาเคร่ืองหมายหนา้ช่ือกรรมการอิสระ ตามท่ีบริษัทฯ ระบุไวใ้นหนงัสือ

มอบฉนัทะโดยเลือกเพียงท่านเดียวใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะในการเขา้รว่มประชมุดงักล่าว 

ค. ปิดอากรแสตมป์ จาํนวน 20 บาท พรอ้มทั้งขีดฆ่าลงวนัท่ีท่ีทาํหนงัสือมอบฉันทะดังกล่าว เพ่ือใหถู้กตอ้ง

และมีผลผูกพนัตามกฏหมาย ทัง้นีบ้ริษัทฯ ไดอ้าํนวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ใหแ้ก่ผูร้บัมอบ

ฉนัทะท่ีมาลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ 

ง. ส่งหนงัสือมอบฉันทะใส่ซองท่ีบริษัทฯ เตรียมใหคื้นมายงับริษัทฯ ภายในวนัพุธท่ี 15 มกราคม 2563 หรือ

ก่อนเวลาเริ่มการประชมุอย่างนอ้ยครึง่ชั่วโมงเพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีของบรษิัทฯ ไดม้ีเวลาตรวจสอบเอกสารและ

ใหท้นัเวลาเริ่มประชมุ 

ทั้งนี ้ผูถื้อหุน้ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้โดยมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแบ่งแยกการลงคะแนน

เสียงได ้และผูถื้อหุน้จะตอ้งมอบฉันทะเท่ากับจาํนวนหุน้ท่ีตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงส่วนนอ้ย
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กว่าจาํนวนท่ีตนถืออยู่ได ้เวน้แต่เป็น Custodian ท่ีผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูร้บัฝากและ

ดแูลหุน้ตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค 

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
บริษัทฯ จะเริ่มรบัลงทะเบียนการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น ก่อนเริ่มการประชุมไม่นอ้ยกว่า 2 ชั่วโมง หรือตัง้แต่เวลา 

12:00 น. เป็นตน้ไป ณ หอ้งประชมุ เดอะ มิตร-ติง้ รูม สามย่านมิตรทาวนฮ์อลล ์ชัน้ 5 ศนูยก์ารคา้สามย่านมิตรทาวน ์

เลขท่ี 944 ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 ตามแผนท่ีสถานท่ีจดัประชุมท่ีไดแ้นบ

มาพรอ้มนี ้

4. การออกเสียงลงคะแนนในทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้ 
หลักเกณฑก์ารลงคะแนนเสียง 

ก. วาระทั่วไป 
(1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทาํโดยเปิดเผย โดยใหน้บัหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุน้ ซึ่งผูถื้อหุน้

หรือผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหน่ึง คือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรือ งด

ออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ 

Custodian) 
(2) ในกรณีมอบฉนัทะ 

(2.1) ผูร้บัมอบฉันทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผูม้อบฉันทะระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะ

เท่านั้นการลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนงัสือ

มอบฉันทะใหถื้อว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูตอ้งและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้

ถือหุน้ 
(2.2) หากผูม้อบฉันทะไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวใ้นหนังสือ

มอบฉันทะหรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใด

นอกเหนือจากท่ีระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม

ขอ้เท็จจรงิประการใด ผูร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนไดต้ามท่ีเห็นสมควร 
ข. วาระเลือกตัง้กรรมการ 

สาํหรบัวาระการเลือกตัง้กรรมการตามขอ้บังคับบริษัทฯ ขอ้ 15 กาํหนดใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะมี

คะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง และมีวิธีการดงันีต่้อไปนี ้
(1) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดเลือกตัง้บคุคลเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้

แต่จะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
(2) บุคคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสียงสงูสุดตามลาํดับลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจาํนวน

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในลาํดบัถัดลงมามี

คะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผู้

ออกเสียงชีข้าด 

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ 

ประธานท่ีประชมุชีแ้จงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนใหท่ี้ประชมุทราบ โดยมีแนวทางดงันี ้

ก. ประธานท่ีประชุมจะเป็นผูเ้สนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการ

สอบถามความเห็นจากท่ีประชมุว่าผูถื้อหุน้ท่านใด เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง 
ข. ใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความเห็นเพียงอย่างใดอย่างหน่ึง (เวน้แต่

เป็นการออกเสียงของ Custodian ท่ีในหนงัสือมอบฉนัทะกาํหนดใหแ้บ่งแยกคะแนนเสียงได)้ 
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มติของทีป่ระชุมผูถ้ือหุน้จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังตอ่ไปนี ้

ก. กรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงเป็นมติของท่ีประชมุ 
ข. กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฏหมาย หรือขอ้บงัคบับรษิัทฯ กาํหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ มติของท่ีประชุม

จะเป็นไปตามท่ีกฏหมายหรือขอับงัคบันัน้กาํหนด โดยประธานในท่ีประชมุจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ในท่ี

ประชมุรบัทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดงักล่าว 
(1) หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงต่างหาก

เป็นเสียงชีข้าด 
(2) ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใดโดยเฉพาะ หา้มมิใหอ้อก

เสียงในเร่ืองนัน้ และประธานท่ีประชุมอาจจะเชิญใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะนัน้ออก

นอกท่ีประชมุชั่วคราวก็ได ้เวน้แต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพ่ือเลือกตัง้กรรมการ 

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 

ประธานท่ีประชมุจะชีแ้จงวิธีการนบัคะแนนเสียงใหท่ี้ประชมุทราบก่อนเริ่มวาระการประชมุ โดยบรษิัทฯ จะ

นับคะแนนเสียงแต่ละวาระ จากการลงคะแนนท่ีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก

เสียงและจะแจง้ผลการนบัคะแนนใหท่ี้ประชมุทราบทกุวาระก่อนเสรจ็สิน้การประชมุ 
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ข้อบังคับของบริษัท (เฉพาะทีเ่กี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และวิธีการลงคะแนนเสียง)  

หมวดที ่4 

การประชุมผู้ถือหุ้น 

ขอ้ 26 คณะกรรมการตอ้งจัดใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจาํปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิน้สุดรอบ

ระยะบญัชีของบรษิัท 

การประชมุผูถื้อหุน้คราวอื่น นอกจากวรรคหน่ึงใหเ้รียกว่าการประชมุวิสามญั 

ขอ้ 27 คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ไดต้ามท่ีเห็นสมควร หรือผูถื้อหุน้คนหน่ึงหรือ

หลายคนท่ีมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ัง้หมด จะเขา้ช่ือกันทาํหนงัสือขอให้

คณะกรรมการเรียกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได ้แต่ตอ้งระบเุรื่องและเหตผุลในการท่ีขอใหเ้รียก

ประชมุไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนีค้ณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้ภายในสี่สิบหา้

วนันบัแต่วนัท่ีไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัใหมี้การประชุมภายในกาํหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ผูถื้อหุน้ทัง้หลายซึ่งเขา้ช่ือกัน

หรือผูถื้อหุน้คนอื่นๆ รวมกันไดจ้าํนวนหุน้ตามท่ีบังคับไวน้ั้นจะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายในสี่สิบหา้วันนับแต่วันครบ

กาํหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ในกรณีเช่นนี ้ใหถื้อว่าเป็นการประชุมผูถื้อหุน้ท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดย

บรษิัทตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ่้ายอนัจาํเป็นท่ีเกิดจากการจดัใหมี้การประชมุและอาํนวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคสองครัง้ใด จาํนวนผูถื้อหุน้ซึ่ง

มารว่มประชมุไม่ครบเป็นองคป์ระชมุตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัฉบบันี ้ผูถื้อหุน้ตามวรรคสองตอ้งรว่มกนัรบัผิดชอบ

ชดใชค่้าใชจ่้ายท่ีเกิดขึน้จากการจดัใหมี้การประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษิัท 

ขอ้ 28 ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจัดทาํเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบวาระการ

ประชมุ และเรื่องท่ีจะเสนอต่อท่ีประชมุพรอ้มดว้ยรายละเอยีดตามสมควร โดยระบใุหช้ดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือ

ทราบ เพ่ืออนมุติัหรือเพ่ือพิจารณาแลว้แต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดงักล่าว และจดัส่งใหผู้ถื้อ

หุน้และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนการประชุม ทัง้นีใ้หโ้ฆษณาคาํบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพ์

ติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่า 3 วนั และก่อนวนัประชมุไม่นอ้ยกว่า 3 วนัดว้ย 

สถานท่ีท่ีจะใชเ้ป็นท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหค้ณะกรรมการเป็นผูก้าํหนด และจะกาํหนดเป็นอย่างอื่น นอกเหนือไปจาก

ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ของบรษิัทหรือจงัหวดัใกลเ้คียงก็ได ้

ขอ้ 29 ในการประชมุผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชมุไม่นอ้ยกว่า 25 คน หรือไม่นอ้ย

กว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด และตอ้งมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสามของจาํนวนหุน้ท่ีชาํระได้

แลว้ทัง้หมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ 

ขอ้ 30 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานดัไปแลว้ถึง 1 ชั่วโมง จาํนวนผูถ้ือหุน้ยงัไม่ครบองค์

ประชุม ถา้เป็นการประชมุวิสามญัท่ีผูถื้อหุน้ขอใหเ้รียกก็ใหย้กเลิกการประชมุนัน้เสีย แต่ถา้เป็นการประชมุสามญัหรอื

วิสามญัท่ีคณะกรรมการเรียกเอง ใหน้ดัประชุมใหม่ และใหส้่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อน

การประชุม ในการประชมุครัง้หลงัไม่บงัคบัว่าตอ้งครบองคป์ระชมุ 

ขอ้ 31 ประธานกรรมการเป็นประธานของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่สามารถ

ปฏิบัติหน ้าที่ได ้ ถ ้ามีรองประธานกรรมการให ้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ ้าไม่มีรองประธาน

กรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหผู้ถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุเลือกผูถื้อหุน้คนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชมุ 
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ขอ้ 32 ใหป้ระธานในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดาํเนินการประชุมใหเ้ป็นตามลาํดบัระเบียบวาะท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชมุ เวน้

แต่ท่ีประชุมจะมีมติใหเ้ปลี่ยนลาํดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจาํนวนผูถื้อหุน้ซึ่งมา

ประชมุ 

เม่ือท่ีประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหน่ึง ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจาํนวนหุ้นท่ี

จาํหน่ายไดท้ัง้หมด จะขอใหท่ี้ประชมุพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชมุอีกก็ได ้

ในกรณีท่ีท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองตามลาํดบัระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหน่ึง  หรือพิจารณาเรื่องท่ีผูถื้อหุน้เสนอไม่

เสร็จตามวรรคสองแลว้แต่กรณีและจาํเป็นตอ้งเลื่อนการพิจารณา ใหท่ี้ประชุมกาํหนดสถานท่ี วัน และเวลาท่ีจะ

ประชมุครัง้ต่อไป และใหค้ณะกรรมการส่งหนงัสือนดัประชมุ ระบสุถานท่ี วนั เวลา และระเบียบวาระการประชมุไปยงั

ผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชมุ ทัง้นีใ้หโ้ฆษณาคาํบอกกล่าวในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนัไม่นอ้ยกว่า 3 วนั  และ

ก่อนวนัประชมุไม่นอ้ยกว่า 3 วนัดว้ย 

ขอ้ 33 ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้อาจมอบฉันทะใหบุ้คคลซึ่งบรรลนิุติภาวะแลว้เขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

ตนก็ได ้การมอบฉันทะตอ้งทาํเป็นหนังสือลงลายมือช่ือผูม้อบฉันทะตามแบบท่ีนายทะเบียนกาํหนดและมอบแก่

ประธานกรรมการหรือผูท่ี้ประธานกรรมการกาํหนดไว ้ณ สถานท่ีประชุมก่อนผูร้บัมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุม ในการ

ออกเสียงลงคะแนนใหถื้อว่าผูร้บัมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจาํนวนคะแนนเสียงท่ีผูถื้อหุน้มอบฉันทะมีรวมกัน 

เวน้แต่ผูร้บัมอบฉนัทะจะแถลงต่อท่ีประชมุก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผูซ้ึ่งมอบฉนัทะเพียงบางคนโดยระบุ

ช่ือผูม้อบฉนัทะและจาํนวนหุน้ท่ีผูม้อบฉนัทะถืออยู่ดว้ย 

ขอ้ 34 เวน้แต่กฎหมายจะกาํหนดไวเ้ป็นประการอื่น มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อ

หุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากัน ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียง

หน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 
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แผนทีข่องสถานทีจ่ัดประชุม 

 
ณ หอ้งประชมุ เดอะ มิตร-ติง้ รูม สามย่านมิตรทาวนฮ์อลล ์ 

ชัน้ 5 ศนูยก์ารคา้สามย่านมิตรทาวน*์  

เลขท่ี 944 ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม่  

เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

  The Mitr-ting Room Samyan Mitrtown Hall 

  5th Floor, Samyan Mitrtown 

  No. 944 Rama 4 Road, Wang Mai Sub-district,  

  Pathum Wan District,  

  Bangkok 10330, Thailand 

 

* เน่ืองจากท่ีจอดรถท่ีสามย่านมิตรทาวนมี์จาํกดั กรุณาเดินทางดว้ยรถไฟฟ้าใตดิ้น MRT สถานีสามย่าน ทางออก 2 * 

 

ขอสงวนสิทธิ์การบรกิารอาหารสาํหรบัผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะท่ีมารว่มประชมุดว้ยตนเองเท่านัน้ 
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หมายเหต ุผูถื้อหุน้ที่มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก

จาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้ 

 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก 
 เขียนที ่  

   วนัที่  
เดือ
น 

 พ.ศ.  

(1) ขา้พเจา้  สญัชาต ิ  

 อยู่บา้นเลขที ่  ถนน  ตาํบล/แขวง  

 อาํเภอ/เขต  จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์  

(2) เป็นผูถ้ือหุน้ของ บริษัท แผ่นดินทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) โดยถือหุน้สามญัจาํนวนทัง้สิน้ 

 รวม  หุน้ 
 

และออกเสียงลงคะแนนได้
เท่ากบั         

 เสียง ดงันี ้

 หุน้สามญั  หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  เสียง  

 หุน้
บริุมสิทธิ 

 หุน้ 
 

ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  เสียง  

(3) ขอมอบฉนัทะให ้
 ☐ 1.  อาย ุ  อยู่บา้นเลขที ่  
   ถนน   ตาํบล/แขวง  อาํเภอ/เขต  

   จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์      

 ☐ 2.  อาย ุ  อยู่บา้นเลขที ่  

 
  ถนน   ตาํบล/แขวง  อาํเภอ/เขต  

   จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์      

 ☐ 3. นายอดุม พวัสกลุ อาย ุ 68 อยู่บา้นเลขที ่ 944 

 
  ถนน  พระราม 4 ตาํบล/แขวง วงัใหม่ อาํเภอ/เขต ปทมุวนั 

   จงัหวดั กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์ 10330     

 ☐ 4. นายวนัชยั  ศารทลูทตั อาย ุ 73 อยู่บา้นเลขที ่ 944 

 
  ถนน  พระราม 4 ตาํบล/แขวง วงัใหม่ อาํเภอ/เขต ปทมุวนั 

   จงัหวดั กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์ 10330     

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ ครัง้ที่ 27 

ในวันพฤหสับดีที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 14:00 น. ณ เดอะ มิตร-ติง้ รูม สามย่านมิตรทาวนฮ์อลล ์ชัน้ 5 ศนูยก์ารคา้สามย่านมิตรทาวน ์เลขที่ 

944 ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่พึงจะเลื่อนไปในวนัเวลาและสถานที่อ่ืนดว้ย 

กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชมุนัน้  ใหถ้ือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทกุประการ  

 

ลงช่ือ  ผูม้อบฉนัทะ 

 (                                                        )  
ลงช่ือ  ผูร้บัมอบฉนัทะ 

 (                                                        )  
ลงช่ือ  ผูร้บัมอบฉนัทะ 

 (                                                        )  
ลงช่ือ  ผูร้บัมอบฉนัทะ 

 (                                                        )  
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข 
 เขียนที่  

   วนัที่  
เดือ
น 

 พ.ศ.  

(1) ขา้พเจา้  สญัชาต ิ  

 อยู่บา้นเลขที ่  ถนน  ตาํบล/แขวง  

 อาํเภอ/เขต  จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์  

(2) เป็นผูถ้ือหุน้ของ บริษัท แผ่นดินทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) โดยถือหุน้สามญัจาํนวนทัง้สิน้ 
 รวม  หุน้  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั          เสียง ดงันี ้
 หุน้สามญั  หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง  

 หุน้
บริุมสิทธิ 

 หุน้ 
 

ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง  

(3) ขอมอบฉนัทะให ้
 ☐ 1.  อาย ุ  อยู่บา้นเลขที ่  
   ถนน   ตาํบล/แขวง  อาํเภอ/เขต  

   จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์      

 ☐ 2.  อาย ุ  อยู่บา้นเลขที ่  

 
  ถนน   ตาํบล/แขวง  อาํเภอ/เขต  

   จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์      

 ☐ 3. นายอดุม พวัสกลุ อาย ุ 68 อยู่บา้นเลขที ่ 944 

 
  ถนน  พระราม 4 ตาํบล/แขวง วงัใหม่ อาํเภอ/เขต ปทมุวนั 

   จงัหวดั กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์ 10330     

 ☐ 4. นายวนัชยั ศารทลูทตั อาย ุ 73 อยู่บา้นเลขที ่ 944 

 
  ถนน  พระราม 4 ตาํบล/แขวง วงัใหม่ อาํเภอ/เขต ปทมุวนั 

   จงัหวดั กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์ 10330     

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจาํปี 2563 ครัง้ที่ 

27 ในวนัพฤหสับดีที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 14:00 น. ณ เดอะ มิตร-ติง้ รูม สามย่านมิตรทาวนฮ์อลล ์ชัน้ 5 ศูนยก์ารคา้สามย่านมิตรทาวน ์

เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่พึงจะเลื่อนไปในวนัเวลาและสถานที่อ่ืนดว้ย 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหใ้หผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

 

วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2562-63 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 20 พฤศจิกายน 

2562 

☐ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

☐ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

☐  เห็นดว้ย  ☐  ไม่เห็นดว้ย  ☐  งดออกเสียง 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ สาํหรับปีสิน้สุดวันที ่30 กันยายน 2562 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาํไรขาดทุน สาํหรับปีสิน้สุดวันที ่30 กันยายน 2562 

☐ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

☐ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

☐  เห็นดว้ย  ☐  ไม่เห็นดว้ย  ☐  งดออกเสียง 
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วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกาํไร เพื่อเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย จากผลการดาํเนินงาน

สาํหรับปีสิน้สุดวันที ่30 กันยายน 2562  

☐ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

☐ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

☐  เห็นดว้ย  ☐  ไม่เห็นดว้ย  ☐  งดออกเสียง 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่้องพ้นจากตาํแหน่งตามวาระ ประจาํปี 2563 

☐ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

☐ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

☐  การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 

☐  เห็นดว้ย   ☐  ไม่เห็นดว้ย   ☐  งดออกเสียง 

☐  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

1. ช่ือกรรมการ: นายปณต สิริวฒันภกัด ี

☐  เห็นดว้ย   ☐  ไม่เห็นดว้ย   ☐  งดออกเสียง 

2. ช่ือกรรมการ: นายธนพล ศริิธนชยั 

☐  เห็นดว้ย   ☐  ไม่เห็นดว้ย   ☐  งดออกเสียง 

3. ช่ือกรรมการ: นายฐาปน สิริวฒันภกัด ี

☐  เห็นดว้ย   ☐  ไม่เห็นดว้ย   ☐  งดออกเสียง 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจาํปี 2563 

☐ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

☐ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

☐  เห็นดว้ย  ☐  ไม่เห็นดว้ย  ☐  งดออกเสียง 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งและกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจาํปี 2563 

☐ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

☐ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

☐  เห็นดว้ย  ☐  ไม่เห็นดว้ย  ☐  งดออกเสียง 

วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)  

☐ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

☐ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  ☐  เห็นดว้ย  ☐  ไม่เห็นดว้ย  ☐  งดออกเสียง     
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หมายเหต ุ

1. ผูถื้อหุน้ที่มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวน

หุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

3. ในกรณีที่ มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ในใบประจําต่อ 

แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข ตามแนบ   

  

 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้หถ้ือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่

ถกูตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้ือหุน้ 

(6) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการ

พิจารณาลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริง

ประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 

 

กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบุในหนังสือมอบ

ฉนัทะใหถ้ือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทกุประการ 

 

ลงช่ือ  ผูม้อบฉนัทะ 

 (                                                        )  
ลงช่ือ  ผูร้บัมอบฉนัทะ 

 (                                                        )  
ลงช่ือ  ผูร้บัมอบฉนัทะ 

 (                                                        )  
ลงช่ือ  ผูร้บัมอบฉนัทะ 

 (                                                        )  
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ใบประจาํต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะ แบบ ข 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอรตี์ ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกัด (มหาชน) ในการประชุมสามญัผู้
ถือหุน้ ประจาํปี 2563 ครัง้ท่ี 27 ในวนัพฤหสับดีท่ี 16 มกราคม 2563 เวลา 14:00 น. ณ เดอะ มิตร-ติง้ รูม สามย่านมิตรทาวน์
ฮอลล ์ชัน้ 5 ศนูยก์ารคา้สามย่านมิตรทาวน ์เลขท่ี 944 ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 หรือ
ท่ีพึงจะเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 

วาระที ่  เร่ือง  
☐ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

☐ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  ☐  เห็นดว้ย  ☐  ไม่เห็นดว้ย  ☐  งดออกเสียง 

 

วาระที ่  เร่ือง  
☐ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

☐ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  ☐  เห็นดว้ย  ☐  ไม่เห็นดว้ย  ☐  งดออกเสียง 

 

วาระที ่  เร่ือง  

☐ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

☐ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  ☐  เห็นดว้ย  ☐  ไม่เห็นดว้ย  ☐  งดออกเสียง 

 

วาระที ่  เร่ือง  

☐ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

☐ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  ☐  เห็นดว้ย  ☐  ไม่เห็นดว้ย  ☐  งดออกเสียง 

 

วาระที ่  เร่ือง เลือกตั้งกรรมการ 

ช่ือกรรมการ................................................................................................................................................................... 

 ☐  เห็นดว้ย  ☐  ไม่เห็นดว้ย  ☐  งดออกเสียง 

ช่ือกรรมการ................................................................................................................................................................... 

 ☐  เห็นดว้ย  ☐  ไม่เห็นดว้ย  ☐  งดออกเสียง 

ช่ือกรรมการ................................................................................................................................................................... 

 ☐  เห็นดว้ย  ☐  ไม่เห็นดว้ย  ☐  งดออกเสียง 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค 

(สาํหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศทีแ่ต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทย) 
 เขียนที ่  
   วนัที่  เดือน  พ.ศ.  

(1) ขา้พเจา้  สญัชาต ิ  

 อยู่บา้นเลขที ่  ถนน  ตาํบล/แขวง  

 อาํเภอ/เขต  จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์  

(2) เป็นผูถ้ือหุน้ของ บริษัท แผ่นดินทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) โดยถือหุน้สามญัจาํนวนทัง้สิน้ 

 รวม  หุน้ 
 

และออกเสียงลงคะแนนได้
เท่ากบั 

 เสียง ดงันี ้

 หุน้สามญั  หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง  

 หุน้
บริุมสิทธิ 

 หุน้ 
 

ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง  

(3) ขอมอบฉนัทะให ้
 ☐ 1.  อาย ุ  อยู่บา้นเลขที ่  
   ถนน   ตาํบล/แขวง  อาํเภอ/เขต  

   จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์      

 ☐ 2.  อาย ุ  อยู่บา้นเลขที ่  

 
  ถนน   ตาํบล/แขวง  อาํเภอ/เขต  

   จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์      

 ☐ 3. นายอดุม พวัสกลุ อาย ุ 68 อยู่บา้นเลขที ่ 944 

 
  ถนน  พระราม 4 ตาํบล/แขวง วงัใหม่ อาํเภอ/เขต ปทมุวนั 

   จงัหวดั กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์ 10330     

 ☐ 4. นายวนัชยั ศารทลูทตั อาย ุ 73 อยู่บา้นเลขที ่ 944 

 
  ถนน  พระราม 4 ตาํบล/แขวง วงัใหม่ อาํเภอ/เขต ปทมุวนั 

   จงัหวดั กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์ 10330     

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจาํปี 2563 ครัง้ที่ 
27 ในวนัพฤหสับดีที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 14:00 น. ณ เดอะ มิตร-ติง้ รูม สามย่านมิตรทาวนฮ์อลล ์ชัน้ 5 ศูนยก์ารคา้สามย่านมิตรทาวน ์
เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่พึงจะเลื่อนไปในวนัเวลาและสถานที่อ่ืนดว้ย   

(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้  
 ☐ มอบฉนัทะตามจาํนวนหุน้ทัง้หมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้  
 ☐ มอบฉนัทะบางสว่น คือ  
  ☐ หุน้สามญั  หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  เสียง   

  ☐ 
หุน้
บริุมสิทธิ  หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  เสียง  

 

 รวมสิทธิออกเสียงทัง้หมดลงคะแนนไดท้ัง้หมด  เสียง     

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหใ้หผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้  
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วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2562-63 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 20 พฤศจิกายน 

2562 

☐ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

☐ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

☐  เห็นดว้ย  ☐  ไม่เห็นดว้ย  ☐  งดออกเสียง 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ สาํหรับปีสิน้สุดวันที ่30 กันยายน 2562 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาํไรขาดทุน สาํหรับปีสิน้สุดวันที ่30 กันยายน 2562 

☐ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

☐ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

☐  เห็นดว้ย  ☐  ไม่เห็นดว้ย  ☐  งดออกเสียง 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกาํไร เพื่อเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย จากผลการดาํเนินงาน

สาํหรับปีสิน้สุดวันที ่30 กันยายน 2562  

☐ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

☐ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

☐  เห็นดว้ย  ☐  ไม่เห็นดว้ย  ☐  งดออกเสียง 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่้องพ้นจากตาํแหน่งตามวาระ ประจาํปี 2563 

☐ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

☐ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

☐  การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 

☐  เห็นดว้ย   ☐  ไม่เห็นดว้ย   ☐  งดออกเสียง 

☐  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

1. ช่ือกรรมการ: นายปณต สิริวฒันภกัด ี

☐  เห็นดว้ย   ☐  ไม่เห็นดว้ย   ☐  งดออกเสียง 

2. ช่ือกรรมการ: นายธนพล ศิริธนชยั 

☐  เห็นดว้ย   ☐  ไม่เห็นดว้ย   ☐  งดออกเสียง 

3. ช่ือกรรมการ: นายฐาปน สิริวฒันภกัด ี

☐  เห็นดว้ย   ☐  ไม่เห็นดว้ย   ☐  งดออกเสียง 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจาํปี 2563 

☐ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

☐ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

☐  เห็นดว้ย  ☐  ไม่เห็นดว้ย  ☐  งดออกเสียง 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งและกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจาํปี 2563 

☐ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

☐ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

☐  เห็นดว้ย  ☐  ไม่เห็นดว้ย  ☐  งดออกเสียง 
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หมายเหต ุ

1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค นีใ้ชเ้ฉพาะกรณีที่ผูถ้ือหุน้ที่ปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) 
ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ท่านัน้ 

2. หลกัฐานที่ตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
(1) หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถ้อืหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
(2) หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

3. ผูถ้ือหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

4. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจาํต่อแบบหนังสือ

มอบฉนัทะแบบ ค ตามแนบ  

  

 

วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

☐ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

☐ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  ☐  เห็นดว้ย  ☐  ไม่เห็นดว้ย  ☐  งดออกเสียง     

 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้หถ้ือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่

ถกูตอ้งและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้ือหุน้ 

(6) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบไุวไ้ม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ ที่ประชุมมีการ

พิจารณาลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริง

ประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบุในหนังสือมอบ
ฉันทะใหถ้ือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทกุประการ 

 

ลงช่ือ  ผูม้อบฉนัทะ 

 (                                                        )  
ลงช่ือ  ผูร้บัมอบฉนัทะ 

 (                                                        )  
ลงช่ือ  ผูร้บัมอบฉนัทะ 

 (                                                        )  
ลงช่ือ  ผูร้บัมอบฉนัทะ 

 (                                                        )  
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ใบประจาํต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะ แบบ ค 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถ้ือหุน้ของ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกัด (มหาชน) ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจาํปี 
2563 ครัง้ที่ 27 ในวนัพฤหสับดีที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 14:00 น. ณ เดอะ มิตร-ติง้ รูม สามย่านมิตรทาวนฮ์อลล ์ชัน้ 5 ศนูยก์ารคา้สามย่าน
มิตรทาวน ์เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่พึงจะเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนดว้ย 

วาระที ่  เร่ือง  
☐  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

☐  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  ☐  เห็นดว้ย  ☐  ไม่เห็นดว้ย  ☐  งดออกเสียง 

 

วาระที ่  เร่ือง  
☐  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

☐  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  ☐  เห็นดว้ย  ☐  ไม่เห็นดว้ย  ☐  งดออกเสียง 

 

วาระที ่  เร่ือง  

☐   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

☐   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  ☐  เห็นดว้ย  ☐  ไม่เห็นดว้ย  ☐  งดออกเสียง 

 

วาระที ่  เร่ือง  

☐   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

☐   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  ☐  เห็นดว้ย  ☐  ไม่เห็นดว้ย  ☐  งดออกเสียง 

 

วาระที ่  เร่ือง เลือกตั้งกรรมการ 

ช่ือกรรมการ................................................................................................................................................................... 

 ☐  เห็นดว้ย  ☐  ไม่เห็นดว้ย  ☐  งดออกเสียง 

ช่ือกรรมการ................................................................................................................................................................... 

 ☐  เห็นดว้ย  ☐  ไม่เห็นดว้ย  ☐  งดออกเสียง 
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