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ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 ครัง้ ที่ 27
ท่านผูถ้ ือหุน้

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ครัง้ ที่ 27
ด้ว ยที่ ป ระชุม คณะกรรมการบริษัท แผ่น ดิน ทอง พร็อ พเพอร์ตี ้ ดีเ วลลอปเม้น ท์ จํา กัด (มหาชน) (“บริษัท ฯ”)
ครัง้ ที่ 1/2562-63 เมื่อ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือ หุ้นประจําปี 2563 ครัง้ ที่ 27 ในวัน
พฤหัสบดีท่ี 16 มกราคม 2563 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุมเดอะ มิตร-ติง้ รู ม สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้า
สามย่านมิตรทาวน์ เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ
ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้

วาระที่ 1

พิจ ารณารั บ รองรายงานการประชุ ม วิส ามัญ ผู้ถือ หุ้น ครั ้ง ที่ 1/2562-63 ซึ่ง ประชุ ม เมื่อ
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
การประชุม วิส ามัญผู้ถือ หุ้น ครัง้ ที่ 1/2562-63 ได้จัด ขึ น้ เมื่อ วัน ที่ 20 พฤศจิก ายน 2562 และบริษัทฯ
ได้จดั ทํารายงานการประชุมและจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
กําหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.goldenland.co.th แล้ว โดยมีรายละเอียดตาม
สําเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบ 1
ความเห็นของคณะกรรมการ
เห็นควรเสนอรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2562-63 ซึ่งจัดขึน้ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
ซึ่ง คณะกรรมการบริษัท เห็น ว่า ได้มีก ารบัน ทึก รายงานการประชุม ไว้อ ย่า งถูก ต้อ งแล้ว ให้ที่ป ระชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ รับรองรายงานการประชุมครัง้ ดังกล่าว
จํานวนเสียงทีต่ ้องใช้เพื่อผ่านมติ
คะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2562
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
บริษัทฯ ได้จดั ทํารายงานผลการดําเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญของบริษัทฯ ซึ่งเกิดขึน้ ในปี สิน้ สุด
วันที่ 30 กันยายน 2562 โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี 2562 ตามเอกสารแนบ 2
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็น ควรเสนอรายงานผลการดํา เนิ น งานและการเปลี่ย นแปลงที่ สาํ คัญ ของบริษัท ฯ ในปี สิ น้ สุด วัน ที่
30 กันยายน 2562 ให้ท่ีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ รับทราบ
จํานวนเสียงทีต่ ้องใช้เพื่อผ่านมติ
วาระนีเ้ ป็ นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
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วาระที่ 3

พิ จ ารณาอนุ มั ติ ง บแสดงฐานะทางการเงิ น และงบกํา ไรขาดทุ น สํา หรั บ ปี สิ ้น สุ ด วั น ที่
30 กันยายน 2562
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของ
บริษัท ฯ ข้อ 37 กํา หนดว่า คณะกรรมการบริษัท ต้อ งจัด ให้มีก ารทํา งบดุล และบัญ ชีกาํ ไรขาดทุน ณ
วัน สิ น้ สุด ของรอบปี บญ
ั ชีข องบริษัท ฯ เสนอต่อ ที่ป ระชุมสามัญผูถ้ ือ หุน้ ในการประชุมสามัญประจําปี
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุน และต้องจัดให้ผสู้ อบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนําเสนอ
ต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
สํา หรับ งบแสดงฐานะทางการเงิ น และงบกํา ไรขาดทุน สํา หรับ ปี สิ น้ สุด วัน ที่ 30 กัน ยายน 2562 ซึ่ง
ผู้ส อบบัญ ชีร ับ อนุญ าตของบริษัท ฯ ได้ต รวจสอบและรับ รองแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจําปี 2562 ซึ่งได้จดั ส่งให้ผถู้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสือบอกกล่าว
เรียกประชุมในครัง้ นี ้ ตามเอกสารแนบ 2
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็น ควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือ หุน้ อนุมัติง บแสดงฐานะทางการเงิน และงบกําไรขาดทุน สํา หรับปี
สิ น้ สุด วันที่ 30 กันยายน 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต และ
ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว
จํานวนเสียงทีต่ อ้ งใช้เพื่อผ่านมติ
คะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจ ารณาอนุ มัติก ารจ่า ยเงิน ปั น ผลและจัด สรรกํา ไร เพื่อ เป็ นทุน สํา รองตามกฎหมาย
จากผลการดําเนินงานสําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2562
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผูถ้ ือหุน้ ไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี และ
ทุน สํารองต่างๆ ทั้งหมดของงบการเงินรวม ภายใต้เงื่อนไขของแผนการลงทุน ความจําเป็ นและความ
เหมาะสมอื่นในอนาคต การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริษัท และผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม เว้นแต่เป็ นการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลที่ให้คณะกรรมการ
บริษัทมีอาํ นาจอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลได้ และรายงานให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบในการประชุมผูถ้ ือหุน้ คราว
ต่อไป ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39
โดยในปี 2562 สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทฯ มีกาํ ไรสุทธิสาํ หรับปี ตามงบการเงินรวม จํานวน
2,189.89 ล้า นบาท ตามมาตรา 116 แห่ ง พระราชบัญ ญั ติ บ ริษั ท มหาชนจํา กัด พ.ศ. 2535 และตาม
ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสํารองไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนีจ้ ะมีจาํ นวน
ไม่น อ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน บริษัทฯ ได้เสนอขอจัดสรรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมายไว้จาํ นวน
110 ล้านบาท
หลังจากจัดสรรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมายแล้ว บริษัทฯ มีกาํ ไรสุทธิสาํ หรับปี ท่ียงั ไม่ได้จดั สรร กําไรสะสม
และกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปั นผลได้ และเมื่อพิจารณาตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 39 คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้
จ่ า ยเงิ น ปั น ผลประจํา ปี 2562 ให้ แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้ น ในอั ต ราหุ้ น ละ 0.48 บาท สํา หรั บ หุ้ น สามั ญ จํา นวน
2,323,720,000 หุน้ รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 1,115.38 ล้านบาท โดยจะจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ที่มีช่อื ปรากฏ
อยู่ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ (Record Date) ในวันศุกร์ท่ี 24 มกราคม 2563 (เลื่อนจากเดิมซึ่งกําหนดไว้เป็ น
วันศุกร์ท่ี 13 ธันวาคม 2562 และได้ประกาศแจ้งเลื่อ นวันกําหนดรายชื่อ ผู้ถือ หุ้น ที่มีสิทธิ รับเงิน ปั น ผล
2

(Record Date) ผ่านช่อ งทางเผยแพร่ข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อ วันพุธ ที่ 11 ธันวาคม 2562) และ
กําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันศุกร์ท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2563 โดยจ่ายจากกําไรที่เสียภาษี ในอัตราร้อยละ 20
สําหรับผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปั นผลคูณสองส่วนแปด
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิการจัดสรรกําไรสําหรับผลการดําเนินงานปี 2562 เพื่อเป็ นทุน
สํารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปั นผล ดังนี ้
• จัดสรรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย จํานวน 110 ล้านบาท
• จ่ายเงินปั นผลจากผลประกอบการปี 2562 ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.48 บาท รวมเป็ นเงิน
จํานวนประมาณ 1,115.38 ล้านบาท ทัง้ นี ้ การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผถู้ ือหุน้ เฉพาะ
ผูม้ ีสิทธิได้รบั เงินปั นผลตามข้อบังคับของบริษัทตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกําหนดรายชื่อผูถ้ ือ
หุน้ ที่มีสิทธิรบั เงินปั นผลในวันศุกร์ท่ี 24 มกราคม 2563 (เลื่อนจากเดิมซึ่งกําหนดไว้เป็ นวันศุกร์
ที่ 13 ธันวาคม 2562 และได้ประกาศแจ้งเลื่อนวันกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิรบั เงินปั นผล
(Record Date) ผ่ า นช่ อ งทางเผยแพร่ข่า วของตลาดหลัก ทรัพย์ฯ เมื่ อ วัน พุธ ที่ 11 ธั น วาคม
2562) โดยมีกาํ หนดจ่ายเงินปั นผลในวันศุกร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
ทัง้ นี ้ การจ่ายเงินปั นผลในอัตราดังกล่าวข้างต้นเป็ นอัตราที่คณะกรรมการบริษทั พิจารณาเห็นว่าเหมาะสม
และเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผล โดยคิดเป็ นประมาณร้อยละ 50.9 และร้อยละ 53.3 ของกําไร
สุทธิสาํ หรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ตามงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการตามลําดับ
การจ่ายเงินปั นผล จากผลประกอบการสําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ในอัตราหุน้ ละ 0.48 บาท
นี ้ จะสูงกว่าปี 2561 โดยในปี 2561 บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปั นผลเท่ากับ 0.46 บาทต่อหุน้ มูลค่า 1,068.91
ล้านบาท สัดส่วนที่จ่ายคิดเป็ นร้อยละ 50.7 และร้อ ยละ 47.5 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินรวมและงบ
การเงินฉพาะกิจการตามลําดับ
จํานวนเสียงทีต่ อ้ งใช้เพื่อผ่านมติ
คะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัตกิ ารเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีต่ อ้ งพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ประจําปี 2563
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของ
บริษัทฯ ข้อ 17 กําหนดให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญผู้ถือหุน้
ประจําปี ทุกครัง้ โดยให้กรรมการที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สดุ เป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง ซึ่งในการประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ครัง้ นีม้ ีกรรมการที่ตอ้ งออกจากตําแหน่งตามวาระ 3 ท่านคือ
1) นายปณต สิรวิ ฒ
ั นภักดี
กรรมการ
2) นายธนพล ศิรธิ นชัย
กรรมการ
3) นายฐาปน สิรวิ ฒ
ั นภักดี
กรรมการ
ทั้งนี ้ บริษัทฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการบริษัท
สําหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2562
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุน้
ท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการบริษัท
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้ ีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ซึ่งไม่รวมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาที่เป็ นผูม้ ีส่วนได้เสีย
โดยบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อในครัง้ นีไ้ ด้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้ว ว่ามี
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คุณสมบัติท่เี หมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิการ
เลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งพ้นจากตําแหน่งตามวาระกลับเข้าดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการสืบ
ต่อไปอีกวาระหนึ่ง และดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยเช่นเดิม จํานวน 3 ท่าน ดังนี ้
1) นายปณต สิรวิ ฒ
ั นภักดี
กรรมการ
2) นายธนพล ศิรธิ นชัย
กรรมการ
3) นายฐาปน สิรวิ ฒ
ั นภักดี
กรรมการ
ทัง้ นี ้ เนื่องจากเห็นว่าบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็ นผูท้ ่ีมีความรู ้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามแต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมการบริษัท
ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และทางการที่เกี่ ยวข้อ ง รวมถึงมี
คุณสมบัติท่ีเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และปฏิบตั ิงานในตําแหน่งหน้าที่เป็ นอย่างดีตลอด
มา ทั้งนี ้ ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ ยวข้องของผูท้ ่ีได้รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ ระยะเวลาที่เคยดํารง
ตําแหน่งเป็ นกรรมการ ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อยในรอบปี ท่ีผ่านมา ข้อมูล
การถือหุน้ ในบริษัท ข้อมูลการดํารงตําแหน่งกรรมการหรือผูบ้ ริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการ
อื่นๆ รวมทัง้ ข้อมูลความสัมพันธ์ของผูไ้ ด้รบั เสนอชื่อ รวมทัง้ นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏตาม
ประวัติย่อของกรรมการที่ได้จัดส่งให้กับผูถ้ ื อหุ้น พร้อ มกับหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมในครัง้ นี ้ ตาม
เอกสารแนบ 3
ทั้งนี ้ เนื่องจากในปี 2562 นี ้ มีกรรมการของบริษัทฯ ที่ลาออกจากตําแหน่ง จํานวน 2 ท่าน และบริษัทฯ
ยังอยู่ระหว่างการสรรหาบุคคลที่มีความรู ้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติครบถ้วน เพื่อเข้าดํารงตําแหน่ง
กรรมการแทนที่กรรมการที่ได้ลาออกไปนั้น บริษัทฯ จึงขอสงวนให้จาํ นวนกรรมการของบริษัท มีจาํ นวน
คงเหลือ 9 ท่าน ต่อไป
จํานวนเสียงทีต่ ้องใช้เพื่อผ่านมติ
คะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจําปี 2563
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกําหนดให้ที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็ น ควรเสนอที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น พิ จ ารณาคงค่ า ตอบแทนรายเดื อ นและค่ า เบี ย้ ประชุ ม
กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2563 ในอัตราเดิมตัง้ แต่ท่ีได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2560 ครัง้ ที่ 24 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ดังนี ้
หน่วย : บาท/บุคคล

ประธาน
ค่าเบีย้ ประชุม ค่าตอบแทน
(บาท/ครั้ง)
รายเดือน
(บาท/เดือน)

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
25,000
35,000/
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร
25,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
40,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
22,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการกํากับดูแลบรรษัทภิบาล
22,000
/1
หมายเหตุ
ไม่รวมกรรมการบริหารซึ่งเป็ นผูบ้ ริหารของบริษัทฯ

สมาชิก
ค่าเบีย้ ประชุม ค่าตอบแทน
(บาท/ครั้ง)
รายเดือน
(บาท/เดือน)

20,000
18,000
18,000

25,000
20,000/1
30,000
-
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อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็ นการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่
บริษัทฯ อย่างยั่งยืน คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
ซึ่งได้พิจารณาอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทตามความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด ความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานใน
สภาวะการณ์ปัจจุบนั รวมถึงความต้องการของบริษัทฯ ที่กาํ ลังขยายตัวทางธุรกิจเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิง
จากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน จึงเห็นควรเสนอคงวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุด
ย่อย ประจําปี 2563 เมื่อรวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) จะไม่เกินวงเงิน 12,000,000 บาท (สิบสองล้าน
บาท) ซึ่งเท่ากับปี 2562 ทัง้ นี ้ ไม่มีค่าตอบแทนที่ไม่เป็ นตัวเงินหรือผลประโยชน์อื่น โดยในส่วนค่าตอบแทน
พิเศษให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็ นผูพ้ ิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมจากผล
ประกอบการของบริษัทฯ เป็ นสําคัญ โดยบริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ในรอบปี 2562 รวม
เป็ นเงินจํานวน 11,068,822 บาท (สิบเอ็ดล้านหกหมื่นแปดพันแปดร้อยยี่สบิ สองบาท)
จํานวนเสียงทีต่ อ้ งใช้เพื่อผ่านมติ
คะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั้งและกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจําปี 2563
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของ
บริษัทฯ ข้อ 41 กําหนดให้ท่ีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินค่า
สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติ ประวัติ การปฏิบตั ิหน้าที่ของผูส้ อบบัญชีแต่ละคน ความ
ต่อเนื่องและประสิทธิภาพในการตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสมของอัตราค่าสอบบัญชีปี 2563 จึงเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2562-63 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีสาํ หรับแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และเสนอต่อที่ประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่ออนุมัติแต่งตัง้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ
โดยมีผูส้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี ้ เป็ นผูส้ อบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ
ประจําปี 2563
1) นางวิไล
2) นางสาวนิตยา
3) นางศศิธร

บูรณกิตติโสภณ
เชษฐโชติรส
พงศ์อดิศกั ดิ์

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 3920 หรือ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 4439 หรือ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 8802

เนื่องจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เสนอราคาค่าบริการสอบบัญชีท่ีสมเหตุสมผลเมื่อ
เปรียบเทียบกับขอบเขตของงาน
นอกจากนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2562-63 เพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่ออนุมตั ิกาํ หนดค่าตอบแทนการสอบ
บัญชีของบริษัทฯ ในปี 2563 จํานวนรวม 1,400,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
- ค่าตรวจสอบงบการเงินประจําปี ของบริษัทฯ เป็ นจํานวน 650,000 บาท
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ เป็ นจํานวน 750,000 บาท
ทัง้ นี ้ ค่าสอบบัญชีประจําปี เพิ่มขึน้ จากปี 2562 จํานวน 50,000 บาท
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด และผูส้ อบบัญชีทงั้ 3 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับ
บริษัทฯ บริษัทย่อย ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือ ผูท้ ่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความ
เป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงผูส้ อบ
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บัญชีทงั้ 3 ท่านข้างต้น ไม่มีผสู้ อบบัญชีท่านใดที่ปฏิบตั ิหน้าที่มาแล้วเกินกว่าระยะเวลาที่หลักเกณฑ์ตาม
ประกาศที่เกี่ยวข้องกําหนด
นอกจากนี ้ บริษัท เคพีเ อ็ม จี ภูมิไ ชย สอบบัญ ชี จํา กัด รวมถึง บุค คลหรือ กิ จ การที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ได้รบั การเสนอชื่อเป็ นผูส้ อบบัญชีประจําปี 2563 ของบริษัทย่อย
ของบริษัทฯ ด้วย
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิการแต่งตัง้ และกําหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี ดังนี ้
1. ให้แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ให้เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ
ดังมีรายนามต่อไปนี ้
1) นางวิไล
2) นางสาวนิตยา
3) นางศศิธร

บูรณกิตติโสภณ
เชษฐโชติรส
พงศ์อดิศกั ดิ์

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 3920 หรือ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 4439 หรือ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 8802

โดยให้ผสู้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอาํ นาจตรวจสอบ ทํา และลงนามในรายงานการสอบบัญชี โดยใน
การพิจ ารณาแต่ง ตัง้ คณะกรรมการได้พิจ ารณาถึง ความพร้อ ม ขอบเขตการให้บ ริก าร อัต ราค่า
สอบบัญ ชี ประกอบกับ ประสบการณ์ข องผูส้ อบบัญชี และมีค วามเป็ น อิส ระ ไม่มีค วามสัม พันธ์
และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อ ย ผู้บริหาร ผู้ถือ หุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคล
ดังกล่าว กระบวนการสอบบัญชี รวมทัง้ ความต่อเนื่องในการตรวจสอบ
ทั้งนี ้ นางวิไล บูรณกิตติโสภณ ได้รบั การเสนอชื่อเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2558 - 2562 และ
เป็ นผูล้ งนามในรายงานของผูส้ อบบัญชีปี 2559 - 2562 นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ได้รบั การเสนอชื่อ
เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2559 - 2562 และเคยเป็ นผูล้ งนามในรายงานการสอบบัญชีปี 2552
และปี 2555 - 2558 ส่วนนางศศิธร พงศ์อดิศกั ดิ์ ยังไม่เคยได้รบั การเสนอชื่อเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ
2. กํา หนดค่ า สอบบัญ ชี ข องบริษั ท ฯ รวมทั้ง สิ น้ ไม่ เ กิ น 1,400,000 บาท (หนึ่ ง ล้า นสี่ แ สนบาทถ้ว น)
ประกอบด้วย
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจําปี ของบริษัทฯ
650,000 บาท
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ
750,000 บาท
รวมทัง้ สิน้
1,400,000 บาท
ทั้งนี ้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าสอบบัญชีประจําปี 2560 ถึงปี 2562 ให้แก่ผูส้ อบบัญชีจาก
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด สําหรับการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย มีรายละเอียดดังนี ้
รายการ
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย
รวมค่าสอบบัญชี
ค่าบริการอืน่ (Non- Audit Fee)
ค่าบริการให้คาํ ปรึกษา
ค่าอบรมมาตรฐานบัญชี
/1

หน่วย : บาท

2560/1

2562

2561

1,350,000
5,450,000
6,800,000

1,320,000
5,350,000
6,670,000

1,000,000
4,900,000
5,900,000

337,500
-

330,000
79,612

520,000
-

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 30 กันยายน 2560
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จํานวนเสียงทีต่ ้องใช้เพื่อผ่านมติ
คะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ามี)

จึง ขอเรีย นเชิญ ท่า นผู้ถื อ หุ้น โปรดเข้า ร่ว มจัด การประชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจํา ปี 2563 ครัง้ ที่ 27 ใน
วัน พฤหัส บดีที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 14:00 น. ณ ห้อ งประชุมเดอะ มิตร-ติง้ รู ม สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5
ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยขอให้ศึกษา
ข้อมูลเอกสารและหลักฐานที่ผเู้ ข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออก
เสียงลงคะแนนในการประชุมผูถ้ ือหุ้น ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5 โดยบริษัทฯ จะดําเนินการประชุมตาม
ข้อบังคับของบริษัทฯ ตามเอกสารแนบ 6
ในกรณีท่ีผถู้ ือหุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ดว้ ยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการ
อิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผูถ้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายนาม
และรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4 และส่งหนังสือ มอบฉันทะตามเอกสารแนบ 8 พร้อ มเอกสารประกอบมายัง
เลขานุการบริษัท ณ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) ชัน้ 20 มิตรทาวน์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์
เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330 โดยให้เอกสารส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันพุธที่
15 มกราคม 2563
เพื่อความสะดวกหากผูถ้ ือหุน้ ท่านใดประสงค์จะแต่งตัง้ บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
แทนในการประชุมครัง้ นี ้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ที่ส่งมาตามเอกสารแนบ 8 หรือ
สามารถ Download หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผถู้ ือหุน้ เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศ
และแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ) ได้ท่ี www.goldenland.co.th โดยให้เลือกใช้
แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านัน้
ทั้งนี ้ เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 ครัง้ ที่ 27 เป็ นไปด้วยความ
สะดวกรวดเร็ว และเรีย บร้อ ย บริษัท ฯ จะเปิ ด ให้ท่า นผู ้ถื อ หุ ้น และผู ้ร ับ มอบฉัน ทะลงทะเบีย นได้ตั้ง แต่เ วลา 12:00 น.
ของวัน ประชุม ณ ห้องประชุมเดอะ มิตร-ติง้ รู ม สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ เลขที่ 944
ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
อนึ่ง บริษัทฯ กําหนดวันกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 ครัง้ ที่ 27
ในวันที่ 13 ธันวาคม 2562 (Record Date)
ขอแสดงความนับถือ

(นายธนพล ศิรธิ นชัย)
ประธานอํานวยการ
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)
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เอกสารแนบ 1
รายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครั้งที่ 1/2562-63
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”)
ประชุมวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมเดอะ มิตร-ติง้ รูม สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชัน้ 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์
เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
กรรมการทีเ่ ข้าร่วมประชุม:
1. นายวันชัย
ศารทูลทัต
2. นายปณต

สิรวิ ฒ
ั นภักดี

3.
4.
5.
6.
7.

พัวสกุล
สิรวิ ฒ
ั นภักดี
พีชานนท์
ชัยเกรียงไกร
ศิรธิ นชัย

นายอุดม
นายฐาปน
นายโชติพฒ
ั น์
นายสิทธิชยั
นายธนพล

ผู้บริหารทีเ่ ข้าร่วมประชุม:
1. นายสมบูรณ์
วศินชัชวาล
2. นายเทพศักดิ์
นพกรวิเศษ
3. นายวิทวัส
คุตตะเทพ
4. นางสาวธีรนันท์ กรศรีทิพา
5. นางสาวปรัศนีย์ สุระเสถียร

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
และสรรหา / ประธานกรรมการกํากับดูแลบรรษัทภิบาล / กรรมการตรวจสอบ
รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ / กรรมการบริหาร
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการกํากับดูแลบรรษัทภิบาล / ประธาน
อํานวยการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
รองกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานบัญชีและการเงิน
รองกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานบัญชีและการเงิน
รองกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานโครงการเชิงพาณิชยกรรม
รองกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานพัฒนาธุรกิจรีเทล
เลขานุการบริษัท และรองกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานกลยุทธ์องค์กรและการลงทุน

ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระทีเ่ ข้าร่วมประชุม
1. นายมนตรี
ศรไพศาล
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จากบริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน)
2. นางวันทนา
เพชรฤกษ์วงศ์ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จาก บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน)
ทีป่ รึกษากฎหมายทีเ่ ข้าร่วมประชุม
1. นายวรฐ
2. นายอภิศกั ดิ์

วนการโกวิท
พิชิตการค้า

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท วรฐ ที่ปรึกษาธุรกิจ จํากัด
ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษทั วรฐ ที่ปรึกษาธุรกิจ จํากัด

เริ่มการประชุมเวลา 13:30 น.
นายวันชัย ศารทูลทัต ประธานกรรมการ ทําหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับ
และขอบคุณท่านผูถ้ ือหุน้ ที่ได้เข้าร่วมประชุม และแถลงว่าการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2562-63 ในวันนี ้ เป็ นไปตามมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 6/2561-62 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการเพิกถอนหุน้ ของบริษัทฯ
ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่กฎหมายกําหนดให้ตอ้ งเสนอต่อ
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิตามระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม
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เอกสารแนบ 1
โดยบริษัทฯ ได้กาํ หนดวันกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2562-63
(Record Date) ในวันจันทร์ท่ี 7 ตุลาคม 2562
บริษัทฯ มีทุนชําระแล้วเป็ นเงินทั้งสิน้ 11,037,670,000 บาท โดยมีมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หุน้ ละ 4.75 บาท คิดเป็ น
จํานวนหุน้ ที่ออกและจําหน่ายแล้วทั้งหมด จํานวน 2,323,720,000 หุน้ จากผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หมดจํานวน 3,992 ราย โดยในการ
ประชุมวิสามัญผู้ถือ หุ้น ครัง้ ที่ 1/2562-63 นี ้ มีผู้ถือ หุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จํานวน 149 ราย ถื อ หุ้นรวมกันเท่ า กับ
16,097,832 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 0.6928 ของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษัทฯ และมีผรู้ บั มอบฉันทะแทนผูถ้ ือหุน้
จํานวน 64 ราย ถือหุน้ รวมกันเท่ากับ 2,217,146,535 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 95.4137 ของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้แล้วทัง้ หมดของ
บริษั ท ฯ รวมมี ผู้ถื อ หุ้น ที่ ม าประชุม ด้ว ยตนเองและโดยการรับ มอบฉัน ทะทั้ง สิ น้ จํา นวน 213 ราย ถื อ หุ้น รวมกัน ทั้ง หมด
2,233,244,367 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 96.1064 ของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษัทฯ ซึ่งไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของ
จํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษัทฯ จึงครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ
ก่อนเริ่มการประชุม ประธานฯ ได้กล่าวแนะนํา กรรมการบริษัท ซึ่งเข้าร่วมประชุมทัง้ หมด 7 ท่าน (คิดเป็ นสัดส่วน
ร้อยละ 100 ของกรรมการทัง้ หมด) ผูบ้ ริหาร ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุม
จากนั้น ประธานฯ ได้ม อบหมายให้ นายธนพล ศิ ริ ธ นชัย กรรมการและประธานอํา นวยการ (“ประธาน
อํานวยการ”) ชีแ้ จงวิธีปฏิบตั ิในการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมครัง้ นี ้
ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ทุกท่านทราบ ดังนี ้
• ผูถ้ ือหุน้ ทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุน้ ที่ตนถือ โดยให้นบั หนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสียง
• ถ้ามีผถู้ ือหุน้ ใดที่ไม่เห็นด้วยหรือประสงค์จะงดออกเสียง ขอให้ท่านผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่เห็นด้วย หรือประสงค์จะงด
ออกเสียง กาเครื่องหมายกากบาท  ลงในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในบัตรลงคะแนน และให้ผถู้ ือ
หุน้ ยกมือขึน้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษทั ฯ เก็บบัตรลงคะแนน เพื่อนําไปตรวจนับคะแนน สําหรับท่านผูถ้ ือหุน้
ที่เห็นด้วยหรือผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่งดออกเสียงจะถือว่าอนุมตั ิ
• ในการลงคะแนนเสียง การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงของผูถ้ ือ หุ้นในที่
ประชุมและของผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะซึ่งบันทึกไว้ล่วงหน้าเมื่อผูร้ บั มอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดย
การนับผลการลงคะแนนเสียงแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ได้แก่
(1) วาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ื อหุ้นประจําปี 2562 ที่ต้องได้รับมติอนุมัติดว้ ย
คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทฯ จะคํานวณฐาน
คะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับ
คะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ที่งดออกเสียง
(2) วาระพิจารณาอนุมัติการเพิกถอนหุน้ ของบริษัทฯ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ เป็ นวาระที่ตอ้ งได้รบั มติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนหุน้ ที่ออก
และจําหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และต้องไม่มีผถู้ ือหุน้ คัดค้านการเพิกถอนหุน้ ของบริษัทฯ เกิน
ร้อยละ 10 ของจํานวนหุน้ ที่ออกและจําหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคํานวณฐาน
คะแนนเสียงจากจํานวนหุน้ ที่ออกและจําหน่ายแล้วทัง้ หมดของบริษัทฯ
• ในวาระที่ 2 จะไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็ นวาระเพือ่ รับทราบความเห็นเกี่ยวกับการเพิกถอน
หุน้ ของบริษัทฯ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี ้ จะถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็ นโมฆะหรือบัตรเสีย ไม่นบั เป็ น
คะแนน
(1) บัตรลงคะแนนที่มีการทําเครื่องหมายเกินกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณี Custodian
(2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน ยกเว้นกรณี Custodian
(3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกํากับ
(4) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่
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เอกสารแนบ 1
ก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ท่านประธานฯ จะเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ ซักถาม และแสดงความคิดเห็นใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยให้ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะที่ตอ้ งการซักถามหรือแสดงความ
คิดเห็น แจ้งชื่อและนามสกุลให้ท่ปี ระชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครัง้ เพื่อบันทึกรายงานการประชุม
(สําหรับท่านผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่วมประชุมภายหลังการประชุมเริ่มขึน้ แล้วผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าวยังคงมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนงานเฉพาะในวาระที่เข้ามาประชุมทันและวาระที่เหลืออยู่เท่านัน้ )
เพื่อความโปรงใสในการนับคะแนน บริษัทฯ ได้เชิญนายอภิศกั ดิ์ พิชิตการค้า ตัวแทนจาก บริษัท วรฐ ที่ปรึกษา
ธุรกิจ จํากัด ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ เป็ นผูต้ รวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม เพื่อทําหน้าที่ดแู ลและตรวจสอบให้
การประชุมเป็ นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์การกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
จดทะเบี ย นและได้เ ชิ ญ อาสาสมัค รตัว แทนผู้ถื อ หุ้น เข้า ร่ ว มเป็ น พยานในการนับ คะแนนเสี ย งในที่ ป ระชุ ม ซึ่ ง ในการนี ้
นางสาวสิรพิ ร อนันต์พนากุล ผูร้ บั มอบฉันทะ ได้อาสาเป็ นตัวแทนผูถ้ ือหุน้ เข้าร่วมดําเนินการดังกล่าว
ต่อจากนัน้ ประธานฯ ได้ดาํ เนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารั บรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 ครั้งที่ 26 ซึ่งประชุ มเมื่อวัน ที่ 17
มกราคม 2562

ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ปี ระชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2562 ครัง้ ที่ 26
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องแล้ว
ทัง้ นี ้ บริษัทฯ ได้จดั ส่งสําเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กบั ท่านผูถ้ ือหุน้ พร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมครัง้ นีแ้ ล้ว
จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผถู้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนีห้ รือไม่
เมื่อไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2562 ครัง้ ที่ 26 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562
ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า วาระนีจ้ ะต้องได้รบั การรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติรบั รองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 ครัง้ ที่ 26 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
มติ

จํานวนผูถ้ ือหุ้น
(ราย)

เห็นด้วย
221 ราย
ไม่เห็นด้วย
6 ราย
จํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง
5 ราย
บัตรเสีย
0 ราย
วาระที่ 2

ร้อยละของจํานวนเสียงทัง้ หมด
ของผู้ถือหุน้ ทีม่ าประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
2,233,121,635 เสียง
99.9937
141,500 เสียง
0.0063
2,233,263,135 เสียง

จํานวนเสียง
(1 หุน้ = 1 เสียง)

1,351,800 เสียง
0 เสียง

รับทราบความเห็นเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อเสนอของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)
จํากัด ในฐานะผู้ทาํ คําเสนอซือ้ ตลอดจนข้อมูลอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายธนพล ศิรธิ นชัย ประธานอํานวยการ เป็ นผูช้ แี ้ จงรายละเอียดในวาระนี ้
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เอกสารแนบ 1
ประธานอํานวยการ ได้ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยบริษัทฯ ได้รบั แจ้งจาก บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้
(ประเทศไทย) จํากัด (“FPT” หรือ “ผู้ทําคําเสนอซื้อ”) ถึงความประสงค์ในการทําคําเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั้ หมดของบริษัทฯ
เพื่อการเพิกถอนหุน้ ของบริษัทฯ จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์
ฯ”) โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดงั นี ้
• ภายหลังการเข้าทําคําเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยสมัครใจในครัง้ ก่อน ซึ่งเสร็จสิน้ ในวันที่ 8 สิงหาคม
2562 FPT ได้เข้าเป็ นผูถ้ ื อหุน้ รายใหญ่ของบริษัทฯ โดย ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2562 FPT ถื อ หุ้นในบริษัทฯ
จํานวนรวมทั้งสิน้ 2,207,603,101 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 95.0029 ของจํานวนหุน้ ที่ออกและจําหน่ายได้แล้ว
ทัง้ หมดของบริษัทฯ
• FPT แจ้งความประสงค์ในการทําคําเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในส่วนที่เหลือทัง้ หมด เพื่อทําการเพิก
ถอนหุน้ ของบริษัทฯ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในราคาเสนอซือ้ 8.55
บาทต่อหุน้ โดย FPT อาจปรับราคาเสนอซือ้ ได้หาก (1) บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ หรือ (2)
บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ซ่งึ ส่งผลให้จาํ นวนหุน้ เพิ่มขึน้ หรือลดลง หรือ (3) บริษัทฯ มีการ
ให้สิทธิซือ้ หุน้ เพิ่มทุนหรือใบสําคัญแสดงสิทธิในการซือ้ หุน้ เพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้แก่ผถู้ ือหุน้ ตามส่วนจํานวน
หุ้นที่ถือ อยู่เดิม ตามหลักเกณฑ์ท่ีกาํ หนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่อง
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงํากิจการ (รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
ทัง้ นี ้ เนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครัง้ ที่ 1/2562-2663 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน
2562 ได้มีมตินาํ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 ครัง้ ที่ 27 ของบริษัทฯ ซึ่งจะจัดให้มีขึน้ ใน
วันที่ 16 มกราคม 2563 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2562
ในอัตราหุน้ ละ 0.48 บาท โดยเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 บริษัทฯ ได้รบั แจ้งจาก FPT ว่าในการเสนอต่อ
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ให้พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าว ส่งผลให้ราคาเสนอซือ้
อาจมีการปรับลงตามจํานวนเงินปั นผล หากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั น
ผล ในอัตราหุน้ ละ 0.48 บาท โดยราคาเสนอซือ้ หุน้ ของบริษัทฯ ภายหลังการปรับลดลงดังกล่าวจะเท่ากับหุน้
ละ 8.07 บาท อย่างไรก็ดี หากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ซึ่งจะมีขึน้ ในวันที่ 16 มกราคม 2563 ไม่
อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าว ราคาเสนอซือ้ หุน้ ของบริษัทฯ จะเป็ นราคาหุน้ ละ 8.55 บาทตามเดิม
• FPT จะทําคําเสนอซือ้ หลักทรัพย์เพื่อการเพิกถอนหุน้ ของบริษัทฯ จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังจากเงื่อนไขดังต่อไปนีส้ าํ เร็จครบถ้วน
(1) ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ มีมติอนุมตั ิการเพิกถอนหุน้ ของบริษัทฯ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนหุน้ ที่ออกและจําหน่าย
แล้วทัง้ หมดของบริษัทฯ และต้องไม่มีผถู้ ือหุน้ คัดค้านการเพิกถอนหุน้ ของ บริษัทฯ เกินร้อยละ 10 ของ
จํานวนหุน้ ที่ออกและจําหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์การเพิกถอนหลักทรัพ ย์ของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
(2) จะต้องได้รับอนุมัติ และ/หรือผ่อนผันจากหน่วยงานที่เกี่ ยวข้อง รวมถึงตลาดหลักทรัพย์ฯ สถาบัน
การเงิน ผูถ้ ือหุน้ กู้ และคู่สญ
ั ญาอื่นๆ ตามสัญญาที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีท่จี าํ เป็ น)
เนื่องจาก FPT มีความประสงค์ท่ีจะเข้าซือ้ หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในส่วนที่เหลือทัง้ หมด และ ไม่มีนโยบายที่จะ
ลดสัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัทฯ อย่างมีนัยสําคัญ ทําให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่อาจจะไม่สามารถดําเนินการให้สัดส่วนการ
กระจายการถือหุน้ รายย่อยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์การดํารงสถานะเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้
ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการรับหุน้ สามัญหรือหุน้ บุรมิ สิทธิเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558
(รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กําหนดให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้องมีผถู้ ือหุน้ สามัญรายย่อยไม่นอ้ ยกว่า 150
ราย และผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าวต้องถือหุน้ รวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 15 ของทุนชําระแล้วทัง้ หมดของบริษัทจดทะเบียน และเพื่อให้
เป็ นไปตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2542 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครัง้ ที่ 6/2561-62 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 ได้พิจารณาในเรื่องดังต่อไปนี ้
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เอกสารแนบ 1
(1) มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการเพิกถอนหุน้ ของบริษัทฯ ออกจากการเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
(2) มีมติอนุมตั ิแต่งตัง้ บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โดยความเห็นชอบ
ของกรรมการอิสระ ให้เป็ นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อเสนอแนะความเห็น และชีแ้ จงต่อผูถ้ ือหุน้ ของ
บริษั ท ฯ เพื่ อ ประกอบการพิ จารณาอนุมัติ การเพิ ก ถอนหุ้น ของบริษัทฯ ออกจากการเป็ นหลัก ทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
นอกจากนี ้ บริษัทฯ ได้จดั ส่งความเห็นของกรรมการอิสระและความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ พร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ แล้ว
ในแง่ผลกระทบต่อบริษัทฯ ในการออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ จะเสีย
โอกาสในการระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ สามารถระดมทุนด้วยวิธีการอื่นนอกเหนือจากการระดมทุน
ผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อรองรับการดําเนินธุรกิจและขยายการลงทุนของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคตได้ เช่น การใช้กระแสเงินสด
จากการดําเนินงานภายในเพื่อสนับสนุนการดําเนินธุรกิจและการขยายกิจการในอนาคต การกูย้ ืมเงินจากสถาบันการเงิน และ
การออกและเสนอขายตราสารหนีต้ ่อผูล้ งทุนสถาบัน และ/หรือ ผูล้ งทุนรายใหญ่ รวมถึงบริษัทฯ อาจจะขอรับการสนับสนุน
ทางด้านการเงินที่จาํ เป็ นจาก FPT ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของบริษัทฯ และเป็ นบริษัทหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
นอกจากนี ้ การเพิกถอนหุน้ ของบริษัทฯ จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถลด
ค่าใช้จา่ ยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดํารงสถานะเป็ นบริษัทจดทะเบียนอีกด้วย
ในการนี ้ ประธานอํานวยการ ได้เชิญนายมนตรี ศรไพศาล ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท หลักทรัพย์ เมย์
แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ชีแ้ จงและเสนอแนะความเห็นต่อผูถ้ ือหุน้ ของบริษทั ฯ เกี่ยวกับการเพิกถอนหุน้ ของ
บริษัทฯ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และความเหมาะสมของราคาเสนอซือ้ เพื่อประกอบการ
พิจารณาอนุมตั ิการเพิกถอนหุน้ ของบริษทั ฯ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวาระที่ 3
นายมนตรี ศรไพศาล ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้ชแี ้ จงว่า สืบเนื่องจากการปรับโครงสร้างของกลุ่ม FPT เพื่อให้
เป็ นไปตามหลักธรรมาธิบาลของตลาดทุน และได้มีการทําคําเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ เมื่อ ประมาณเดือน
กรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม โดยมีราคาเสนอซือ้ 8.50 บาทต่อหุน้ ส่งผลให้ FPT ถือหุน้ ในบริษัทฯ ประมาณร้อยละ 95 ซึ่งทําให้
บริษัทฯ อาจขาดคุณสมบัติในการดํารงสถานะเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องของการกระจายการถือหุน้
รายย่อย หรือ Free Float ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้กาํ หนดให้บริษัทจดทะเบียนจะต้องดํารงคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือ
หุน้ โดยจะต้องมีผูถ้ ือหุน้ สามัญรายย่อยถือหุน้ รวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 15 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้
เป็ นไปตามหลักของธรรมาภิบาล ทางกลุ่ม FPT ได้ขอให้มีการพิจารณาเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เนื่องจากเห็นว่าบริษัทฯ ไม่มีความจําเป็ นต้องระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ อีก
ต่อไป
ในการกําหนดราคาเสนอซือ้ ที่ 8.55 บาทต่อหุน้ เป็ นราคาที่กาํ หนด โดย FPT โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ มี
ความเห็นว่าช่วงราคาที่เหมาะสมคือ 7.61 – 9.57 บาทต่อหุน้ ดังนัน้ จึงสรุปได้ว่าราคาเสนอซือ้ 8.55 บาทต่อหุน้ ถือเป็ นราคาที่
อยู่ในช่วงราคายุติธรรม นอกจากนี ้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ชีแ้ จงเกี่ยวกับการจ่ายเงินปั นผลของบริษัทฯ ในอัตราหุน้ ละ
0.48 บาท ว่าในกรณีท่ีท่ีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล ในอัตราหุน้ ละ 0.48 บาท ตามที่
คณะกรรมการบริษัทได้เสนอให้มีการพิจารณาจ่ายเงินปั นผล ราคาเสนอซือ้ จะมีการปรับลดเท่ากับ 8.07 บาทต่อหุน้ ซึ่งราคา
เสนอซือ้ ดังกล่าวยังมีความสมเหตุสมผล แต่หากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ไม่อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าว ราคา
เสนอซือ้ หุน้ ของบริษัทฯ จะเป็ นราคาหุน้ ละ 8.55 บาทตามเดิม
เหตุผลและความจําเป็ นทีบ่ ริษัทฯ ควรขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
•
•

บริษัทฯ ไม่มีความจําเป็ นในการระดมทุนโดยตรง ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ
บริษัทฯ อยู่ภายใต้การควบคุมของ FPT ซึ่งส่งผลให้ผูถ้ ือหุน้ รายย่อยมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถถ่วงดุล
อํานาจและการควบคุมกิจการของผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ได้
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•

ปั จจุบนั บริษัทฯ มีผถู้ ือหุน้ รายย่อยถือหุน้ ของบริษัทฯ รวมกันเป็ นสัดส่วนประมาณร้อยละ 5 เท่านัน้ ซึ่งน้อย
กว่าร้อยละ 15 ของทุนชําระแล้วของบริษัทฯ ทําให้ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์การดํารงสถานะในเรื่องของการ
กระจายการถือหุน้ รายย่อย ประกอบกับ FPT ไม่มีแผนที่จะลดสัดส่วนการถือหุน้ ของตนอย่างมีนยั สําคัญ
ทําให้บริษัทฯ ไม่สามารถแก้ไขสัดส่วนการกระจายการถื อ หุ้นรายย่อ ยให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดาํ รง
สถานะของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยจากการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
•
•
•
•

ผูถ้ ือหุน้ จะขาดสภาพคล่องในการซือ้ ขายเปลี่ยนมือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
ผลตอบแทนที่ได้รบั จากการลงทุนอาจถูกจํากัดเพียงในรูปแบบเงินปั นผลเป็ นหลัก
ไม่ได้รบั ยกเว้นภาษี ท่ีเกิดจากกําไรจากการขายหุน้ (Capital Gain Tax) สําหรับผูล้ งทุนบุคคลธรรมดา โดย
หากผูถ้ ือหุน้ บุคคลธรรมดาขายหุน้ แล้วมีกาํ ไรจะต้องเสียภาษี
ได้รบั ข้อมูลข่าวสาร และ/หรือสารสนเทศของบริษัทฯ อย่างจํากัด

ภายหลังจากการพิจารณาแล้ว ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า ผูถ้ ือหุน้ ควรพิจารณาออกเสียงเพื่อลง
มติอนุมตั ิการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
นอกจากนี ้ นายมนตรี ศรไพศาล ได้มอบหมายให้นางวันทนา เพชรฤกษ์วงศ์ ชีแ้ จงรายละเอียดของความเห็น
ของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพิ่มเติม ดังนี ้
1. ภาพรวมของการทํารายการ
เนื่องจากบริษัทฯ ได้รบั หนังสือแจ้งความประสงค์ในการทําคําเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั้ หมดของบริษัทฯ เพื่อเพิก
ถอนหุน้ ของบริษัทฯ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ฉบับลงวันที่ 20 กันยายน 2562 จาก FPT
บริษัทฯ โดยความเห็นชอบของกรรมการอิสระ จึงได้แต่งตัง้ บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ให้เป็ นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นแก่ผถู้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ในครัง้ นี ้ โดย FPT จะทําคําเสนอซือ้ หุน้ ที่เหลือทัง้ หมด
ของบริษัทฯ ประมาณร้อยละ 5 ของจํานวนหุน้ ที่ออกและจําหน่ายแล้วทัง้ หมดของบริษัทฯ โดยมีราคาเสนอซือ้ 8.55 บาทต่อหุน้
ทัง้ นี ้ ตามที่ FPT ได้มีการแจ้งการปรับราคาการทําคําเสนอซือ้ เพื่อเพิกถอนหุน้ ของบริษัทฯ จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ว่าอาจจะมีการปรับราคาเสนอซือ้ เป็ น 8.07 บาทต่อหุน้ ซึ่งเป็ นการปรับ
ลดตามจํานวนเงินปั นผลที่บริษัทฯ จะจ่ายให้กบั ผูถ้ ือหุน้ อย่างไรก็ดี การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวขึน้ อยู่กบั มติของที่ประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ที่จะอนุมตั ิต่อไป
อนึ่ง ตามรายงานของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ช่วงราคาหุน้ ของบริษัทฯ ที่เหมาะสมที่
ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอยู่ในช่วง 7.61 – 9.57 บาทต่อหุน้ ซึ่งยังไม่ได้คาํ นึงถึงการจ่ายเงินปั นผลที่อาจเกิดขึน้
ก่อนหรือระหว่างการทําคําเสนอซือ้ โดยราคาเสนอซือ้ ตามหนังสือแจ้งความประสงค์ในการทําคําเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทั้งหมด
ของบริษัทฯ เพื่อการเพิกถอนหุน้ จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงวันที่ 20 กันยายน
2562 จาก FPT ที่ราคา 8.55 บาทต่อหุน้ อยู่ในช่วงราคาที่เหมาะสม
อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ีราคาเสนอซือ้ อาจมีการปรับลดลงตามจํานวนเงินปั นผลที่จ่ายให้แก่ผถู้ ือหุน้ ของบริษัทฯ
หากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปั นผล ในอัตราหุน้ ละ 0.48 บาท โดยราคาเสนอซือ้ หุน้ ของ
บริษัทฯ ภายหลังการปรับลดเงินปั นผลดังกล่าวจะเท่ากับหุน้ ละ 8.07 บาทต่อหุน้ นัน้ ในการพิจารณาช่วงราคาหุน้ ของบริษัทฯ ที่
เหมาะสมซึ่งปรับปรุงด้วยการหักมูลค่าเงินปั นผลที่ผถู้ ือหุน้ จะได้รบั จากช่วงราคาหุน้ ของบริษัทฯ ที่เหมาะสมที่ประเมินโดยที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระตามรายงานของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2562 โดยที่ปัจจัยอื่น ๆ ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง ราคาเสนอซือ้ ที่อาจมีการปรับลดลงตามจํานวนเงินปั นผลเป็ น 8.07 บาทจะยังอยูใ่ นช่วงราคาที่เหมาะสม
ในส่วนของกําหนดการที่สาํ คัญ มีรายละเอียดดังนี ้
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-

คาดว่ า ภายในเดื อ นพฤศจิ ก ายน 2562 บริ ษั ท ฯ จะมี ก ารนํา ส่ ง แบบคํา ขอถอนหุ้น ออกจากการเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียน (F10-7) ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ หลังจากที่ได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในเรื่อง
ของการเพิกถอนหลักทรัพย์
คาดว่าภายในปี 2562 ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะอนุมตั ิคาํ ขอถอนหุน้ ของบริษัทฯ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียน ซึ่งจะเกิดขึน้ หลังจากการอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้

ผูท้ าํ คําเสนอซือ้ จะทําคําเสนอซือ้ หลักทรัพย์เพื่อการเพิกถอนหุน้ ของบริษัทฯ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังจากที่เงื่อนไขดังต่อไปนีส้ าํ เร็จครบถ้วน
-

-

ที่ประชุมผู้ถือ หุ้นของบริษัทฯ มีมติอ นุมัติการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จ ด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนหุน้ ที่ออกจําหน่ายแล้ว
ทั้งหมดของบริษัทฯ และต้อ งไม่มีผูถ้ ื อหุ้นคัดค้านการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ เกินกว่าร้อ ยละ 10 ของ
จํานวนหุ้นที่อ อกจํา หน่ ายแล้ว ทั้ง หมดของบริษั ทฯ ตามหลักเกณฑ์การเพิกถอนหลักทรัพย์ของตลาด
หลักทรัพย์ฯ
การเพิกถอนหุน้ ของบริษัทฯ จะต้องได้รบั อนุมตั ิ และ/หรือผ่อนผันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงตลาด
หลักทรัพย์ฯ สถาบันการเงิน ผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ละคู่สญ
ั ญาอื่น ๆ ตามสัญญาที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีท่จี าํ เป็ น)

ทัง้ นี ้ หากเงื่อนไขข้างต้นสําเร็จครบถ้วนแล้ว ผูท้ าํ คําเสนอซือ้ จะดําเนินการทําคําเสนอซือ้ หลักทรัพย์เพื่อการเพิก
ถอนหุน้ ของบริษัทฯ ต่อไป
2. ความเป็ นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการ
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประเมินราคาหุน้ ตามการประเมินมูลค่าด้วยวิธีต่าง ๆ ดังนี ้
1. วิธี มูลค่าตามบัญชี (Book Value Approach) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 มูลค่าตามบัญชีเท่ากับ 7.21
บาทต่อหุน้
2. วิธีปรับปรุงมูลค่าหุน้ ตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2562 ซึ่งจะเป็ น
มูลค่าทรัพย์สินสะท้อนมูลค่ายุติธรรม หรือมูลค่าตลาด มูลค่าตามบัญชีหลังปรับปรุ งจากมูลค่าจํานวน
โครงการต่าง ๆ โดยผูป้ ระเมินทรัพย์สินอิสระ รวมทัง้ ทรัพย์สินที่มลู ค่าตลาดเทียบเคียงได้เท่ากับ 8.55 บาท
ต่อหุน้
3. วิธีอตั ราส่วนราคาต่อกําไรต่อหุน้ (Price to EPS Ratio Approach) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เทียบเคียง
จากอัตราส่วนของบริษัทจดทะเบียนที่มคี วามใกล้เคียงในเชิงธุรกิจและขนาดของมูลค่าหุน้ ตามราคาตลาด
และพิจารณาจากกําไรจาก 12 เดือนล่าสุดของบริษัทฯ ซึ่งเท่ากับ 0.93 บาทต่อหุน้ การคํานวณราคาหุน้
ด้วยวิธี P/E จึงอยู่ระหว่าง 6.31 – 8.03 บาทต่อหุน้
4. วิธีอตั ราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value Ratio Approach) ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2562
อยู่ระหว่าง 6.59 – 7.74 บาทต่อหุน้ (คํานวณจากมูลค่าตามบัญชีของบริษทั ฯ ซึ่งเท่ากับ 7.21 บาทต่อหุน้ )
5. วิธี มูลค่าตามราคาตลาด (Market Value Approach) พิจารณาจากค่าเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนักย้อ นหลัง ซึ่งมี
มูลค่าอยู่ระหว่าง 8.01 – 9.34 บาทต่อหุน้
6. วิธีส่วนรวมมูลค่ากิจการ (Sum-of-the-Parts) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ประเมินจากมูลค่าของแต่ละ
Business Unit ของบริษัทฯ โดยวิธี หลักที่ใช้ ได้แก่ วิธี Discounted Cash Flow เป็ นการคิดส่วนลดของ
ประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะเกิดขึน้ ในอนาคต ราคาที่ประเมินได้อยู่ระหว่าง 7.61 – 9.57 บาท
ต่อหุน้
จากวิธีประเมินมูลค่าหุน้ ข้างต้นนี ้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า วิธีปรับปรุงมูลค่าหุน้ ตามบัญชี วิธี
มูลค่าตามราคาตลาด และวิธีส่วนรวมมูลค่ากิจการ เป็ นวิธีท่เี หมาะสมในการประเมินมูลค่าหุน้ สามัญของบริษัทฯ ซึ่งช่วงราคา
ที่เหมาะสมอยู่ในช่วงระหว่าง 7.61 – 9.57 บาทต่อหุน้ ทัง้ นี ้ หากเทียบเคียงราคาเสนอซือ้ ที่ 8.55 บาทต่อหุน้ ซึ่งอยู่ในช่วงราคา
ระหว่าง 7.61 - 9.57 บาทต่อหุน้ ก็ถือว่าอยู่ในช่วงราคาที่เหมาะสม หรือหากมีการปรับลดราคาเสนอซือ้ โดยหักเงินปั นผลใน
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อัตรา 0.48 บาทต่อหุน้ ราคาเสนอซือ้ ที่มีการปรับลดเท่ากับ 8.07 บาทต่อหุน้ ก็จะยังอยู่ในช่วงราคาที่ท่ปี รึกษาทางการเงินอิสระ
เห็นว่าเป็ นราคาที่เหมาะสมหลังจากปรับลดด้วยเงินปั นผลที่จะมีการจ่าย
3. ความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จากการ
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
เหตุผลและความสมเหตุสมผลในการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
• ราคาเสนอซื อ้ ที่ 8.55 บาทต่ อ หุ้น ที่ เ สนอโดย FPT มี ค วามเหมาะสม และเป็ น ราคาที่ อ ยู่ใ นช่ว งราคา
เหมาะสมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ด้วยวิธีปรับปรุงมูลค่าหุน้ ตามบัญชี วิธีมลู ค่าตามราคา
ตลาด และวิธีส่วนรวมมูลค่ากิจการ ซึ่งช่วงราคาเหมาะสมดังกล่าวอยู่ในช่วง 7.61 – 9.57 บาทต่อหุน้
• บริษัทฯ ไม่มีความจําเป็ นในการระดมทุนผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยตรง ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาบริษัทฯ
สามารถระดมเงินทุน โดยการกูย้ ืมเงินจากสถาบันการเงิน และการออกและเสนอขายตราสารหนี ้ และ
ถึงแม้บริษัทฯ จะไม่ได้มีสถานะเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกต่อไป บริษัทฯ ก็ยงั สามารถ
ระดมทุนโดยการกูย้ ืมเงินจากสถาบันการเงิน รวมถึงการออกและเสนอขายตราสารหนีต้ ่อผูล้ งทุนสถาบัน
และ/หรือ ผูล้ งทุนรายใหญ่ รวมถึงการใช้กระแสเงินสดจากการดําเนินงานภายในเพื่อสนับสนุนการดําเนิน
ธุรกิจและการขยายกิจการในอนาคต อย่างไรก็ดี ในกรณีท่จี าํ เป็ นและมีความเหมาะสม บริษัทฯ อาจขอรับ
การสนับสนุนทางการเงินที่จาํ เป็ นจาก FPT ซึ่งเป็ นบริษัทแม่ได้
• เนื่องจากปั จจุบนั FPT ถือหุน้ ของบริษัทฯ คิดเป็ นประมาณร้อยละ 95 ของจํานวนหุน้ ที่ออกและจําหน่าย
แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งส่งผลให้ผถู้ ือหุน้ รายย่อยมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถถ่วงดุลอํานาจและการ
ควบคุมกิจการของผูถ้ ื อหุน้ รายใหญ่ได้ ทั้งนี ้ FPT สามารถควบคุมทิศทางการดําเนินธุรกิจและกําหนด
นโยบายสําคัญต่าง ๆ ของบริษัทฯ ได้ทงั้ หมด ซึ่งรวมถึงเรื่องที่ตอ้ งได้รบั คะแนนเสียงเห็นชอบไม่นอ้ ยกว่า 3
ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
• ส่วนการถือหุน้ ของผูถ้ ือหุน้ รายย่อยน้อยกว่าเกณฑ์ท่ีกาํ หนด ซึ่งไม่เป็ นไปตามคุณสมบัติในการดํารงสถานะ
เป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การกระจายการถือหุน้ รายย่อย ตามหลักเกณฑ์การดํารง
สถานะเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ปั จจุบนั บริษัทฯ มีผถู้ ือหุน้ รายย่อยถือหุน้ รวมกันคิดเป็ น
สัดส่วนประมาณร้อยละ 5 ของจํานวนหุน้ ที่ออกและจําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งไม่ครบถ้วน
ตามที่กาํ หนดในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ ในส่วนของเกณฑ์ในการดํารงสถานะเป็ นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ แม้ว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ จะอนุญาตให้บริษัทฯ สามารถผ่อนผันการขาดคุณสมบัติเรื่อง
การกระจายการถือหุน้ โดยให้บริษัทฯ จะต้องดําเนินการกระจายการถือหุน้ ให้ครบถ้วนตามเกณฑ์ดาํ รง
สถานะภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ครบกําหนดระยะเวลาในการนําส่งรายงานการกระจายการถื อหุ้นตาม
แนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กําหนด แต่เนื่องจาก FPT ยังไม่มีแผนที่จะลดสัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัทฯ
อย่างมีนัยสําคัญ จึงทําให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการไม่สามารถแก้ไขเรื่องการกระจายการถือหุน้ ราย
ย่อยตามเกณฑ์ดาํ รงสถานะของบริษัทจดทะเบียนได้
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยจากการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
• ผูถ้ ือหุน้ จะขาดสภาพคล่องในการชือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยภายหลังจากการเพิกถอนหุ้น ของ
บริษัทฯ จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หุน้ ของบริษัทฯ จะไม่สามารถซือ้ ขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อีกต่อไป ส่งผลให้ผูถ้ ือหุน้ ไม่สามารถซือ้ ขายหุ้นของบริษัทฯ ได้อย่างรวดเร็วและ
คล่องตัว
• ข้อจํากัดในการได้รบั ผลตอบแทนจากการลงทุน โดยผลตอบแทนจากการลงทุนในหุน้ ของบริษัทฯ ที่ผถู้ ือ
หุน้ จะได้รบั จะถูกจํากัดเพียงในรูปแบบเงินปั นผล ซึ่งนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอนาคตของบริษัทฯ อาจ
มีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของ FPT ในฐานะผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัทฯ นอกจากนี ้ ผลตอบแทน
จากกําไรจากการขายหุน้ อาจลดลง เนื่องจากหุน้ ของบริษัทฯ จะไม่มีตลาดรองในการซือ้ ขายและไม่มีราคา
อ้างอิงเพื่อการซือ้ ขาย
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• ไม่ได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยภายหลังจากการเพิกถอนหุน้ ของบริษัทฯ จากการเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ซึ่งเป็ นบุคคลธรรมดาจะไม่ได้รบั ยกเว้นภาษี ท่ีเกิดจาก
กําไรจากการขายหุน้ (Capital Gain Tax) อีกต่อไป
• การได้รับข้อ มูล และ/หรือ สารสนเทศของบริษัทฯ จะลดน้อ ยลง เนื่อ งจากภาระหน้าที่ใ นการเปิ ด เผย
สารสนเทศในฐานะบริษัทจดทะเบียนของบริษัทฯ สิน้ สุดลง โดยภายหลังจากการเพิกถอนหุน้ ของบริษัทฯ
จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ อาจจะได้รบั ข้อมูลที่จาํ กัด
อย่างไรก็ดี ผูถ้ ือหุน้ จะได้รบั ทราบข้อมูลของบริษัทฯ ในฐานะที่เป็ นบริษัทย่อยของ FPT ซึ่งมีหน้าที่จัดทํา
และเปิ ดเผยข้อมูลในฐานะที่เป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
สรุ ปความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า ผูถ้ ือหุน้ ควรพิจารณาออกเสียงเพื่อลงมติอนุมตั ิการเพิกถอนหุน้
ของบริษัทฯ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเหตุผลที่สาํ คัญ ดังนี ้
• ราคาเสนอซือ้ ที่ 8.55 บาทต่อหุน้ หรือราคาเสนอซือ้ ที่มีการปรับลดตามเงินปั นผลที่จ่าย จะยังอยู่ในช่วง
ราคาที่เหมาะสมตามที่ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระประเมินมูลค่าที่เหมาะสมไว้ นอกจากนี ้ ราคาเสนอซือ้ ที่
8.55 บาทต่อหุน้ เป็ นราคาที่ไม่ต่าํ กว่าราคาสูงสุดของราคาที่คาํ นวณได้ตามหลักเกณฑ์ท่สี าํ นักงาน ก.ล.ต.
กําหนด โดยอ้างอิงจากจดหมายแจ้งมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทของ FPT ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ลง
วันที่ 20 กันยายน 2562
• บริษัทฯ ไม่มีความจําเป็ นจะต้องระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยตรง
• บริษัทฯ อยู่ภายใต้การควบคุมของ FPT ซึ่งส่งผลให้ผูถ้ ือหุน้ รายย่อยไม่สามารถถ่วงดุลอํานาจและการ
ควบคุมกิจการของผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ได้
• บริษัทฯ ไม่ตอ้ งปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ในการดํารงสถานะเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทําให้
ลดความเสี่ยงจากการไม่สามารถปฏิบตั ิตามเกณฑ์การกระจายการถือหุน้ รายย่อย
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเพิกถอนหุน้ ของบริษัทฯ ออกจาก
การเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ซักถามโดยสรุปใจความสําคัญได้ดงั นี ้
นางสาวยุพิน ธาตรีธร ผูถ้ ือหุน้ ได้ช่ืนชมถึงความสามารถของทีมผูบ้ ริหารบริษัทฯ และมีความต้องการจะถือ
หุน้ ของบริษัทฯ สืบต่อไป สอบถามและแสดงความเห็น ดังนี ้
• ได้แสดงความเห็นว่า ราคาเสนอซือ้ นีเ้ ป็ นราคาที่ทาํ ให้ตนขาดทุน โดยประสงค์จะได้รบั เงินปั นผลเพื่อเป็ น
รายได้หลังเกษี ยณ เป็ นไปได้หรือไม่ท่ีผูถ้ ือหุน้ รายย่อยจะไม่ขายหุน้ ในราคา 8.55 บาทต่อหุน้ ซึ่งเป็ นราคา
เสนอซือ้ ที่ทาํ ให้ขาดทุนและไม่เป็ นธรรม
• ภายหลังจากการเพิกถอนหุน้ ของบริษัทฯ จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ผูถ้ ือหุน้
รายย่อยจะยังคงเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ต่อไปหรือไม่
• ได้ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียนแห่งหนึ่ง ซึ่งภายหลังจากการเพิกถอนหลักทรัพย์แล้ว บริษัทดังกล่าว
ยังคงมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เป็ นนายทะเบียนของบริษัท จึงทําให้
ผูถ้ ือหุน้ ได้รบั ข้อมูลงบการเงินอย่างเดิม จึงอยากให้บริษัทฯ ปฏิบตั ิอย่างเดิมเช่นกัน
นายมนตรี ศรไพศาล ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ชีแ้ จงต่อผูถ้ ือหุน้ ว่า ภาวะของตลาดหุน้ มีขึน้ มีลง ผูถ้ ือหุน้ ที่
ซือ้ หุน้ แล้วราคาอาจจะลดลงมา เนื่องจากหุน้ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็ นจํานวนมากมีการปรับตัวลง ดังนัน้ ในบางครัง้ คําแนะนํา
ในการลงทุน ทางบริษัทหลักทรัพย์อาจจะมีคาํ แนะนําให้เปลี่ยนตัวหุน้ (Switch) กล่าวคือ ขายหุน้ ตัวนี ้ แม้ว่าอาจจะต้องขายใน
ราคาที่ถูกกว่าที่เคยซือ้ แต่ก็สามารถไปซือ้ หุน้ ตัวอื่นที่ราคาถูกกว่าในอดีตเช่นกันและมีโอกาสการเติบโตที่ดี ซึ่งหากผูถ้ ือหุน้
เชื่อมั่นในกิจการของบริษัทฯ ขณะนีบ้ ริษัทฯ มี FPT เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ซึ่งก่อนหน้านี ้ ราคาหุน้ ของ FPT อยู่ท่ีประมาณ 19 –
20 บาทต่อหุน้ แต่ปัจจุบัน ราคาหุน้ ของ FPT ลดลงมาที่ประมาณ 15 บาทต่อหุน้ จึงถือได้ว่ามีการปรับลดลงอย่างเห็นได้ชดั
ดังนัน้ หากแม้ผถู้ ือหุน้ จะซือ้ หุน้ ของบริษัทฯ ไว้ในราคาสูงแต่ขายได้ในราคาตํ่า แต่ปัจจุบนั ก็สามารถซือ้ หุน้ อีกตัวหนึง่ ในราคาตํ่า
ซึ่งหุน้ ดังกล่าวจะมีกิจการของบริษัทฯ และยังมีกิจการอื่นๆ เป็ นบริษัทย่อยด้วย เนื่องจากกลุ่ม Frasers ประกอบธุรกิจด้าน
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อสังหาริมทรัพย์ท่ีสิงคโปร์ และมีกิจการซึ่งบริหารโดยกลุ่มผูบ้ ริหารที่ผถู้ ือหุน้ มีความเชื่อมั่น ก็อาจจะเป็ นทางเลือกหนึ่งในการ
พิจารณาได้ ซึ่งจะทําให้ผถู้ ือหุน้ จะยังได้รบั เงินปั นผลเช่นเดิม ได้รบั ข้อมูลข่าวสารเช่นเดิม และได้ถือหุน้ ในบริษัทที่มขี นาดใหญ่
ขึน้ และมีศกั ยภาพในการขยายกิจการมากขึน้ นอกจากนี ้ เมื่อบริษัทฯ ไม่มีสถานะเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
แล้ว บริษัทฯ จะมีภาระน้อยลงในการที่จะต้องจ่ายเงินปั นผลอย่างสมํ่าเสมอ ซึ่งแตกต่างจากหุน้ ของ FPT ซึ่งจะเป็ นหุน้ หลักหรือ
หุน้ Flagship ของกลุม่ นีใ้ นตลาดหลักทรัพย์ฯ
นอกจากนี ้ ภายหลังจากการเพิกถอนหุน้ ของบริษัทฯ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ฯ
แล้ว ก็ไม่ได้มีกฎหมายห้ามมิให้ผถู้ ือหุน้ ถือหุน้ ในบริษัทฯ ต่อไป แต่ผถู้ ือหุน้ จะไม่ได้รบั ผลประโยชน์หลายประการตามที่ได้ชีแ้ จง
ก่อนหน้านี ้
นายปณต สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการบริหาร (“ประธานกรรมการบริหาร”) ชีแ้ จงเพิ่มเติมว่า ผูถ้ ือหุน้
ทุกคนมีสิทธิถือหุน้ ต่อไป และขอขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ที่ให้ความเชื่อมั่นกับทีมผูบ้ ริหารของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี ในส่วนการกํากับดูแล
บริษัทฯ นัน้ บริษัทฯ ก็ยงั อยูภ่ ายใต้กาํ กับดูแลในฐานะที่เป็ นบริษัทมหาชน แต่จะแตกต่างจากการกํากับดูแลในฐานะของบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
นายก้องเกียรติ คงธนภักดี ผูถ้ ือหุน้ แสดงความเห็นว่า ตัง้ แต่ตน้ ปี จนถึงช่วงเวลาของการทําคําเสนอซือ้ ราคา
หุน้ บริษัทฯ อยู่ท่ปี ระมาณ 8.4 – 8.5 บาทต่อหุน้ หากมีการปรับลดราคาเสนอซือ้ ที่มีการจ่ายเงินปั นผลออกไปแล้วเหลือ 8.07 บาท
ต่อหุน้ การถือหุน้ ในบริษัทฯ ตลอดทัง้ ปี ของผูถ้ ือหุน้ จะได้รบั ผลตอบแทนเป็ นศูนย์ ซึ่งตํ่ากว่าอัตราดอกเบีย้ เงินฝากออมทรัพย์
นายมนตรี ศรไพศาล ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระชีแ้ จงต่อผูถ้ ือหุน้ ว่า สภาวะตลาดของหุน้ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ในช่วงที่ผ่านมา ไม่ค่อยดีมากนัก โดยเฉพาะในกลุ่มตลาดอสังหาริมทรัพย์ก็ได้รบั ผลกระทบในหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็ นมาตรการ
กํากับดูแลสินเชื่อที่อยู่อาศัย (LTV) ของทางธนาคารแห่งประเทศไทย กลุ่มนักลงทุนจีนที่เคยเข้ามาซือ้ อสังหาริมทรัพย์ในไทย มี
ความต้องการลดลง สภาพของความต้องการขาย (อุปทาน) ที่อาจจะมีมากกว่า ซึ่งจะเห็นได้ว่าหุน้ อสังหาริมทรัพย์หลาย ๆ ตัว
ก็ได้รบั ผลกระทบเช่นกัน การที่หนุ้ ของบริษทั ฯ มีราคาอยู่ในระดับนีแ้ ละยังสามารถจ่ายปั นผลได้ในจํานวนนี ้ จึงเป็ นการลงทุนที่
เป็ นธรรมหากเทียบกับหุน้ ในระดับที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกัน
นายสุรศักดิ์ มรกตสุวรรณ ผูถ้ ือหุน้ กล่าวว่าได้เข้ามาซือ้ หุน้ บริษัทฯ จากการดูสื่อต่างๆ ที่แสดงว่าบริษัทฯ มี
ผลประกอบการที่ดีมาก และได้รบั เงินปั นผลดี โดยตนซือ้ หุน้ มาในราคา 10.50 บาทต่อหุน้ โดยได้แสดงความเห็นถึงราคาเสนอ
ซือ้ 8.55 บาทต่อหุน้ ว่าเป็ นราคาที่ค่อนข้างตํ่า ไม่เป็ นธรรมกับผูถ้ ือหุน้ รายย่อย
ประธานฯ ชีแ้ จงต่อผูถ้ ือหุน้ ว่า คณะกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัทฯ ปฏิบตั ิหน้าที่ภายใต้การกํากับดูแลของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งต้องมีมาตรฐาน จริยธรรม และมีธรรมาภิบาลในการบริหารบริษัทฯ
ประธานกรรมการบริหาร ชีแ้ จงเพิ่มเติมว่ากลุ่ม Frasers เป็ นบริษัทจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ และได้มี
การรวมกิจการกับ FPT (เดิมชื่อ บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จํากัด (มหาชน)) และมีการขยายการลงทุนโดยการ
เข้าซือ้ หุน้ ในบริษัทฯ ซึ่งประธานกรรมการบริหารยืนยันว่า การปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ของคณะกรรมการและผูบ้ ริหารจะต้อ ง
คํานึงถึงหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วน ในการนี ้ การประเมินราคาหุน้ ก็ได้ถูกกําหนดและผ่านการพิจารณาภายใต้หลักธรร
มาภิบาลของทัง้ ในสิงคโปร์ ประเทศไทย และ FPT ทัง้ นี ้ บริษัทฯ ก็ได้ประเมินตัวเลขของบริษัทฯ เองโดยกรรมการอิสระซึ่งไม่ใช่
กรรมการชุดเดียวกันกับ FPT ซึ่งเป็ นผูท้ าํ คําเสนอซือ้ เพราะฉะนัน้ ราคาเสนอซือ้ ที่กาํ หนดจึงเป็ นไปตามสิ่งที่ประเมินได้ ซึ่งมูลค่า
ที่ประเมินได้กับต้นทุนของผู้ถือหุน้ แต่ละคนไม่เหมือนกัน จึงประสงค์ให้ผูถ้ ือหุน้ ทําความเข้าใจถึงการทํางานของที่ป รึกษา
ทางการเงินอิสระและเชื่อมั่นว่าบริษัทฯ ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงินที่เป็ นอิสระ เพื่อให้ท่านผูถ้ ือหุน้ เห็นว่า คณะกรรมการมี
ความตัง้ ใจในการเสนอหลักการดังกล่าว เพื่อให้เกิดสถานการณ์ท่ีดีท่ีสดุ หรือสามารถนําเสนอและอธิบายเหตุและผลในการ
เสนอราคาดังกล่าวได้ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ไม่สามารถโต้แย้งว่าราคาเสนอซือ้ ดังกล่าวตํ่าเกินไป โดยนโยบายของบริษัทฯ ใน
วันนีอ้ าจจะต้องถูกควบคุมโดยกลุ่ม FPT ซึ่งมิได้จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงการทํางานของบริษัทฯ ทัง้ หมด กล่าวคือ อาจจะไม่ได้มี
การเปลี่ยนแปลงการทํางานโดยทีมงานที่มีประสิทธิภาพอยู่แล้วให้แย่ลง แต่การบริหารจัดการต่าง ๆ จะเกิดขึน้ ในรู ปแบบ
Growth Company ซึ่งบริษัทฯ ก็ยงั จะต้องดําเนินธุรกิจต่อไป ดังนัน้ การที่ผูถ้ ือหุน้ จะคิดว่าการถือหุน้ ในลักษณะ Long-term
value แต่การพิจารณาว่าเงินปั นผลที่ได้รบั จะคุม้ หรือไม่นนั้ ทางบริษัทฯ อาจจะให้คาํ ตอบได้ยาก ซึ่งในส่วนของการเพิกถอนหุน้
ของบริษัทฯ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็เป็ นขัน้ ตอนหนึ่งที่จะช่วยลดธุรกรรมระหว่างกัน และ
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ลดต้นทุนทางธุรกิจ เพื่อทําให้การดําเนินธุรกิจก้าวไปข้างหน้าอย่างมีศกั ยภาพ แต่ไม่ได้หมายความว่าบริษัทฯ จะลดมาตรฐาน
ของคุณภาพและการพัฒนาของบริษัทฯ ลง ดังนัน้ หากพิจารณาในเรื่องการประเมินมูลค่าหุน้ ของบริษัทฯ ในส่วนนีบ้ ริษัทฯ
และผูถ้ ือหุน้ ช่วยกันตรวจสอบได้ แต่บริษัทฯ ประสงค์ให้ผถู้ ือหุน้ ทุกคนเข้าใจและตระหนักถึงความเสี่ยงของการเพิกถอนหุน้ ของ
บริษัทฯ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่วนคณะผูบ้ ริหารก็ตอ้ งรับฟั งคะแนนเสียงของผูถ้ ือ หุน้
จากผลคะแนนเสียง แต่ในส่วนการทํางาน ตนก็เชื่อมั่นว่ายังเป็ นความรับผิดชอบของตนในการปฏิบตั ิหน้าที่ซ่งึ พิสจู น์ตวั เองมา
ตลอดการทํางานในบริษัทฯ เป็ นระยะเวลากว่า 5 – 6 ปี ซึ่งจะเห็นได้ว่า ตอนที่ตนรับตําแหน่งกรรมการของบริษัทฯ บริษัทฯ มี
ผลขาดทุนติดต่อกัน 5 ปี ซึ่ง ณ ขณะนัน้ ก็เห็นว่าจากทรัพย์สินที่มีอยู่ของบริษัทฯ บริษัทฯ จะสามารถนํามาสร้างรากฐานต่อไป
ได้อีก อย่างไรก็ดี บริษัทฯ รับทราบว่ามีผถู้ ือหุน้ ซือ้ หุน้ ของบริษัทฯ ตัง้ แต่ 10 กว่าบาทแล้ว ย่อมเป็ นเรื่องสุดวิสยั ที่ผถู้ ือหุน้ ราย
ย่อยอาจจะไม่ได้รบั ผลตอบแทนที่คมุ้ กับการลงทุน ทัง้ นี ้ สิ่งที่ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการทําได้ คือการทําธุรกิจต่อไปเพื่อเป็ น
การรับผิดชอบเงินลงทุนของผูถ้ ือหุน้
นางสาวศิริพร ศิริไพบูลย์ ผูถ้ ือหุน้ ได้สอบถาม ดังนี ้
• งบการเงินล่าสุดของบริษัทฯ สิน้ สุดเดือนกันยายนใช่หรือไม่ แต่ขอ้ มูลที่ท่ปี รึกษาทางการเงินอิสระใช้ในการ
วิเคราะห์เพื่อหาราคาที่เหมาะสมที่ในการทําคําเสนอซือ้ หลักทรัพย์ใช้ขอ้ มูลจากเดือนมิถนุ ายนใช่หรือไม่
• ข้อมูลที่ท่ปี รึกษาทางการเงินอิสระใช้ในการวิเคราะห์เพื่อหาราคาที่เหมาะสม คือ เดือนมิถนุ ายน 2562 และ
ผูท้ าํ คําเสนอซือ้ จะมีการทําคําเสนอซือ้ ในปี 2563 โดยก่อนที่มีการทําคําเสนอซือ้ บริษัทฯ จะจัดให้มีการ
ประชุมสามัญประจําปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลในอัตราประมาณ 0.48 บาทต่อหุน้ เหตุใดจึงต้อง
นําอัตราเงินปั นผลดังกล่าวมาหักลบกับราคาเสนอซือ้ ที่ 8.55 บาทต่อหุน้ ซึ่งเป็ นการประเมินมูลค่าหุน้ จาก
ข้อมูลในเดือนมิถนุ ายน 2562 ทัง้ นี ้ ราคาดังกล่าวยังคงเป็ นราคายุติธรรมหรือไม่
นางวันทนา เพชรฤกษ์วงศ์ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ชีแ้ จงต่อผูถ้ ือหุน้ ว่า ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประเมิน
ราคาหุน้ จากงบการเงินของบริษัทฯ ล่าสุด ณ ขณะที่จดั ทํารายงานความเห็น คือวันที่ 30 มิถนุ ายน 2562
นายมนตรี ศรไพศาล ที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น อิ ส ระ ชี ้แ จงเพิ่ ม เติ ม ว่ า หุ้ น ต่ า ง ๆ ที่ จ ดทะเบี ย นใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่บริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์มีการประกาศจ่ายเงินปั นผล เช่น หุน้ มีราคาอยู่ท่ี 45 บาท และบริษัทจดทะเบียนมี
การประกาศจ่ า ยเงิ น ปั น ผลในอัต ราหุ้น ละ 2 บาท โดย ณ วัน ก่ อ นที่ ผู้ซื อ้ หลัก ทรัพ ย์ไ ม่ ไ ด้สิ ท ธิ รับ เงิ น ปั น ผล (Excluding
Dividend) ราคาหุน้ อาจจะอยู่ท่ี 45 บาท แต่ภายหลังจากวันที่ผซู้ อื ้ หลักทรัพย์ไม่ได้สทิ ธิรบั เงินปั นผลแล้ว ราคาหุน้ อาจจะลดลง
2 บาท ซึ่งก็เป็ นไปตามหลักที่เป็ นธรรม โดยหุน้ ของบริษัทจดทะเบียนที่จะได้รบั เงินปั นผลดังกล่าว จะมีราคาต่างกันเท่ากับ
จํานวนเงินปั นผลที่ประกาศจ่าย ซึ่งเป็ นส่วนต่างตามหลักทฤษฎีในการคํานวณ ดังนัน้ ราคาเสนอซือ้ ที่ 8.55 บาทต่อหุน้ เป็ น
การอ้างอิงจากข้อมูล ณ สิน้ เดือนมิถุนายน 2562 แต่เป็ นการคํานวณราคา ณ วันที่จะทําคําเสนอซือ้ หลักทรัพย์ ซึ่งอ้างอิงตาม
มูลค่าปั จจุบนั การเปรียบเทียบกับหุน้ อื่น ๆ ก็เปรียบเทียบที่ตวั หุน้ โดยมองสภาพ ณ วันนัน้ คือ ก่อนที่จะมีการจ่ายเงินปั นผล
หากเงินปั นผลน้อย ราคาหุน้ ก็จะกระทบน้อย หากเงินปั นผลมาก ราคาหุน้ ก็จะกระทบมาก ดังนั้น หลักการที่จะคํานวณนัน้
เป็ นไปตามหลักวิชาการ ตามหลักวิชาชีพ ซึ่งมีความเที่ยงตรงและเป็ นธรรมทุกประการ
นางวันทนา เพชรฤกษ์วงศ์ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ชีแ้ จงต่อผูถ้ ือหุน้ เพิ่มเติมว่า ในส่วนที่ท่ีปรึกษาการเงิน
อิสระคํานวณ คือ อ้างอิงจากส่วนของมูลค่าสินทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2562 และทางที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ได้ประเมินมูลค่าที่คาํ นึงถึงผลการดําเนินการที่เกิดขึน้ ภายหลังจากนั้นในการคํานวณ โดยทรัพย์สินของบริษัทฯ ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2562 สะท้อนผลการดําเนินงานในช่วงตัง้ แต่ตน้ ปี มาจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ซึ่งจะประกอบด้วยเงินสด หรือ
ทรัพย์สินต่างๆ ที่อยู่ในบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ได้จ่ายเงินปั นผล ดังนัน้ มูลค่าที่ทางที่ปรึกษาทางการเงินอิสระคํานวณ คือ เสมือนรวม
มูลค่าเข้ามาแล้ว โดยหากจะมีการจ่ายเงินปั นผล ก็ตอ้ งมีการหักออก อย่างไรก็ดี เนื่องจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้รบั ทราบ
เรื่องของการจ่ายเงินปั นผลภายหลังจากการประเมินมูลค่าหุน้ ไปแล้ว ซึ่งได้มีการพิจารณาว่ามูลค่าของบริษัทฯ ที่สะท้อนในตัว
ราคาเสนอซือ้ จะเป็ นจํานวนเท่าไหร่ โดยยังไม่ได้คาํ นึงถึงการจ่ายเงินปั นผล
นางสุดใจ วุฒิศกั ดิศ์ ิลป์ ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า เหตุใดบริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จํากัด (มหาชน) (“AWC”) ตัง้
ราคาหุน้ เพื่อขายให้ผถู้ ือหุน้ โดยมีอตั ราส่วนทางการเงิน (Price/Earnings Per Share (P/E)) สูงเป็ นร้อยเท่า โดยอ้างว่าจะมีผล
ประกอบการที่ดีในอนาคต แต่ในส่วนของบริษัทฯ ที่ P/E ไม่ถึง 10 เท่า และผลประกอบการก็ดี เหตุใดราคาที่เสนอซือ้ จึงตํ่า ซึ่ง
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ทําให้เสมือนว่าไม่ได้รบั เงินปั นผลจากการถือหุน้ ในบริษัทฯ ทัง้ ปี เนื่องจากมีการหักเงินปั นผลจากราคาเสนอซือ้ นอกจากนี ้ ใน
อดีต บริษัทฯ ก็ได้ออกและเสนอขายหุน้ ให้กบั บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ซึ่งได้แก่ กลุ่ม Frasers ในราคาประมาณ
7 บาท ต่อมากลุ่ม Frasers ก็เข้ามาซือ้ หุน้ บริษัทฯ ในราคาที่ถูกมากในครัง้ นี ้ ผูถ้ ือหุน้ จึงเห็นว่าไม่เป็ นธรรม เนื่องจากถือหุน้ กัน
มานานก่อนที่กลุ่ม Frasers จะเข้ามาเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษทั ฯ และตนยังมองว่าบริษทั ฯ มีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
ต่างจากบริษัทอสังหาริมทรัพย์อื่น ดังนัน้ จึงขอให้พิจารณาในส่วนนีด้ ว้ ย
นายทรงพล พงศ์พัฒนกาญจน์ ผูถ้ ือหุน้ แสดงความเห็นว่า ผูท้ าํ คําเสนอซือ้ ไม่ทาํ คําเสนอซือ้ หุน้ ในราคา 9
บาทกว่า เนื่องจากผูถ้ ือหุน้ รายย่อยต้องการให้ราคาเสนอซือ้ หุน้ สูงกว่านี ้ และไม่ควรปรับลดเพราะการจ่ายเงินปั นผล
นายสุริยนต์ จิตราภัณฑ์ ผูร้ บั มอบฉันทะ ชื่นชมผูบ้ ริหารบริษัทฯ ที่พลิกฟื ้ นบริษัทฯ จากขาดทุนเป็ นกําไรและ
ได้เงินปั นผลต่อเนื่อง สอบถาม ดังนี ้
• บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ได้ประเมินมูลค่าราคายุติธรรมของ
ราคาเสนอซือ้ โดยวิธีการคํานวณที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึง การประมาณการกระแสเงินสดที่จะเกิดขึน้ ใน
อนาคต (DCF) จึงสอบถามว่าในการประมาณการ Cash Flow Projection นีไ้ ด้รวมถึงกระแสเงินสดที่จะ
เกิดจากอาคารสามย่านมิตรทาวน์นดี ้ ว้ ยหรือไม่ โดยราคา 8.55 บาทต่อหุน้ ได้มีการรวมมูลค่าของโครงการ
สามย่าน มิตรทาวน์ รวมแล้วหรือไม่ และให้ขอ้ สังเกตว่าเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัท หลักทรัพย์
เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เคยให้ความเห็นในบทวิเคราะห์เกี่ยวกับราคาเป้าหมาย
ของบริษัทฯ ไว้ท่ปี ระมาณ 13.6 บาทต่อหุน้
• ที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น อิ ส ระ ได้ค ํา นวณ Cash Flow Projection อย่ า งไร และใช้ต้น ทุ น ทางการเงิ น
Weighted Average Cost of Capital (WACC) จํานวนเท่าใด และคํานวณอย่างไร
• ขอให้ท่ีปรึกษากฎหมายชีแ้ จงว่า FPT ถือเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีส่วนได้เสีย และมีสิทธิออกเสียงในการพิจารณา
เรื่องการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรือไม่
• เหตุใด FPT ถึงไม่เลือกวิธีการควบรวมกิจการ หรือวิธีการแลกหุน้ ไม่ใช่การทําคําเสนอซือ้ หุน้ จากผูถ้ ือหุน้
นางวันทนา เพชรฤกษ์วงศ์ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ชีแ้ จงว่าในส่วนของการประเมินราคาได้มีการรวม
มูลค่าของอาคารสามย่านมิตรทาวน์แล้ว ทัง้ นี ้ ในการประมาณการกระแสเงินสดที่จะเกิดขึน้ ในอนาคต ที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระจะพิจารณามูลค่าในทุกโครงการของบริษัทฯ
ประธานกรรมการบริหาร ชีแ้ จงเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการบริษัทได้รบั ข้อเสนอในเรื่องการเพิกถอนหุน้ จาก
FPT และได้นาํ เสนอเรื่องดังกล่าวต่อผูถ้ ือหุน้ ตามหนังสือแจ้งความประสงค์จาก FPT โดยคณะกรรมการมีความพร้อมที่จะให้ผู้
ถื อ หุ้นซักถามได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี ้ ในการเสนอให้มีการพิจารณาเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียน ก็เป็ นไปตามแผนการดําเนินงานภายหลังการทําคําเสนอซือ้ หลักทรัพย์ ที่ระบุในคําเสนอซือ้ หลักทรัพย์ โดย FPT
อย่างไรก็ดี ในเรื่องการนําเสนอเรื่องดังกล่าว บริษัทฯ ได้จัดให้มีกรรมการอิสระให้ความเห็นแก่ผูถ้ ือหุน้ และตอบข้อซักถาม
เกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ดงั กล่าว ซึ่งตนและคุณฐาปน สิริวัฒนภักดี อาจถือว่ามีความเกี่ยวข้องกับธุรกรรมนี ้ ดังนั้น
กรรมการที่มีมีส่วนได้เสียในวาระนีไ้ ด้แก่ นายปณต สิริวฒ
ั นภักดี นายฐาปน สิริวฒ
ั นภักดี นายโชติพฒ
ั น์ พีชานนท์ และนาย
สิทธิชยั ชัยเกรียงไกร ได้ขออนุญาตออกจากห้องประชุมเพื่อให้ผถู้ ือหุน้ ได้พิจารณาต่อไป
ประธานฯ ชีแ้ จงเพิ่มเติมว่า ตลอดเวลาที่ได้มีการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ทาํ ให้มีความเจริญก้าวหน้านัน้
บริษัทฯ ได้ดาํ เนินธุรกิจภายใต้กรอบ ขั้นตอนของกฎหมายและความยุติธรรม โดยไม่ได้มีเรื่องผลประโยชน์อื่นใด นอกจาก
คํานึงถึงกิจการของบริษัทฯ เป็ นสําคัญ แต่ในเรื่องของธุรกิจบางครัง้ ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะอยู่ในกรอบของการ
ควบคุมและการกํากับดูแลเสมอ ในส่วนของบริษัทฯ นัน้ ก็มีตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่กาํ กับดูแลมาโดยตลอดในทุกขัน้ ตอน ในส่วน
การปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการบริษัทฯ ก็ไม่ได้เป็ นการตัดสินโดยคณะกรรมการเพียงอย่างเดียว แต่จะมีท่ีปรึกษาที่เป็ นอิสระที่
จะให้คาํ แนะนํา ซึ่งที่ปรึกษาอิสระนัน้ ย่อมต้องมีจรรยาบรรณในการปฏิบตั ิหน้าที่อยู่แล้ว
นางวันทนา เพชรฤกษ์วงศ์ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ชีแ้ จงเพิ่มเติมต่อผูถ้ ือหุน้ ว่า ในเรื่องรายละเอียดของ
การคํานวณต้นทุนการเงินถัวเฉลี่ย (WACC) จะปรากฏอยู่ในรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ได้จดั ส่งให้กับผู้
ถือหุน้ แล้ว ซึ่งจะมีการอธิบายวิธีการหาอัตราคิดลดคิด โดยคิดจากต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ย หรือ WACC ว่าอยู่ท่เี ท่าไร ซึ่งจะ
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สะท้อนถึงความเสี่ยงของโครงการอีกด้วย โดยมูลค่า WACC ที่คาํ นวณได้อยู่ท่ี 8.68% นอกจากนี ้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้
มีการจัดทํา Sensitivity ซึ่งวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราคิดลด ซึ่งจะทําให้ได้ช่วงราคาหุน้
ที่เหมาะสมจากการคํานวณ สําหรับการทําประมาณการกระแสเงินสดของโครงการก็จะมีรายละเอียดว่าในส่วนของโครงการมี
การประมาณการมาจากสมมติฐานอะไรบ้าง ซึ่งได้มีการเปิ ดเผยรายละเอียดในรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระที่แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ แล้ว
นายมนตรี ศรไพศาล ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ชีแ้ จงเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาเป้าหมายของบริษัทฯ ตามบท
วิเคราะห์ ที่ได้มีการประเมินนัน้ ราคาเป้าหมาย (Target Price) ไม่ได้เป็ นสิ่งที่บอกว่าราคาต้องเป็ นราคามาตรฐาน เพราะราคา
ดังกล่าวจะขึน้ อยู่กบั สภาวะตลาดและหลายปั จจัย กล่าวคือ ในแต่ละสภาวะก็จะมีหลายปั จจัยที่มีผลกระทบต่อราคาหุน้
ในเรื่องของข้อเสนอในการเพิกถอนหลักทรัพย์จาก FPT นัน้ เนื่องด้วยบริษัทฯ และคณะกรรมการได้รบั ข้อเสนอ
จาก FPT และได้นาํ เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ เพื่อพิจารณา โดยบริษัทฯ ได้จดั ให้มีท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้
ความเห็นต่อ ผู้ถือ หุ้นเช่นกัน อย่างไรก็ดี ในการกําหนดราคาเสนอซือ้ หุ้น เนื่อ งจาก FPT ก็ต้อ งจัดให้มีคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณาในเรื่องการกําหนดราคาเสนอซือ้ ดังกล่าวให้มีความเหมาะสม ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงพยายามหาจุดที่เป็ นธรรม
และสมเหตุสมผล โดยที่หากกําหนดราคาเสนอซือ้ ที่สงู ไปก็จะไปกระทบตัวผูซ้ อื ้ และหากกําหนดราคาเสนอซือ้ ตํ่าไปก็จะกระทบ
ตัวผูข้ าย ทัง้ นี ้ ในเรื่องการเพิกถอนหุน้ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะกระทบกับผูถ้ ือหุน้ ราย
ย่อย ซึ่งทางออกก็คือ ผูท้ าํ คําเสนอซือ้ จะต้องทําคําเสนอซือ้ หุน้ จากนักลงทุนทั่วไป ทัง้ นีซ้ ่งึ ผูถ้ ือหุน้ อาจจะพิจารณานําเงินที่ขาย
หุน้ บริษัทฯ ไปซือ้ หุน้ FPT ก็ได้เพราะว่าบริษทั ฯ มีสถานะเป็ นบริษัทย่อยของ FPT
ในเรื่องราคาเสนอซือ้ ณ ขณะที่บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุน้ ให้กับบุคคลในวงจํากัด ในราคา 7.25 บาทต่อ
หุน้ ซึ่งมีราคาถูก ทัง้ นี ้ หากผูถ้ ือหุน้ มองมุมบวก ผูถ้ ือหุน้ ก็จะเห็นความตัง้ ใจที่ดีของบริษัทฯ การที่บริษัทฯ มีการเข้าทํารายการ
M&A หรือ Mergers and Acquisitions ย่อมเกิดขึน้ ได้หากข้อเสนอนัน้ เป็ นประโยชน์กับบริษัทฯ ซึ่งหากกลุ่ม Frasers ไม่ได้เข้า
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ตัง้ แต่ตน้ ธุรกิจของบริษัทฯ อาจจะไม่เติบโตถึงวันนี ้ ดังนัน้ หากผูถ้ ือหุน้ ศรัทธาในบริษัทฯ ศรัทธาใน
กลุ่มเจ้าของ ผูถ้ ือหุน้ ก็สามารถเข้าถือหุน้ ใน FPT ได้เช่นกัน
ในส่วนของรายได้รวมของบริษัทฯ ที่มีการเติบโตขึน้ เรื่อยมา ก็ส่งผลต่อราคาหุน้ เช่นกัน หากพิจารณามองมุม
บวกว่าทางคณะผูบ้ ริหารได้เข้ามาบริหารและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีขึน้ ในส่วนของคําถามเกี่ยวกับ AWC ว่า ทําไม AWC
สามารถกําหนดราคาได้ระดับนัน้ หากพิจารณาลักษณะของตลาดทุน ก็จะพบว่า นักลงทุนนิยมหุน้ ที่มีขนาดกิจการใหญ่ ดังนัน้
เมื่อพิจารณาในส่วนของบริษัทฯ ก็คาดว่าเมื่อไปรวมกับ FPT ทัง้ หมดแล้ว FPT มีการขยายธุรกิจ ก็อาจจะมีโอกาสใกล้เคียงไป
ในทิศทางนัน้ ซึ่งเป็ นเรื่องที่จะต้องติดตามต่อไป
ในประเด็นเรื่องการปรับลดราคา หากพิจารณาราคาหุน้ ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ท่มี ีมลู ค่าลดลงมาในตลาดทุน ก็
มีการพูดถึงกันว่าเพราะนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทัง้ อุปทานของคอนโดมิเนียมที่ออกมาขายเยอะขึน้ ซึ่งส่งผล
กระทบทัง้ ภาคส่วนธุรกิจ
นายวรฐ วนการโกวิท ที่ปรึกษากฎหมาย ชีแ้ จงว่า ในการพิจารณาการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะต้อง
ได้รบั อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ของจํานวนหุน้ ที่ออกและจําหน่ายแล้วทัง้ หมดของบริษัทฯ และต้องไม่มีผถู้ ือ
หุน้ คัดค้านการเพิกถอนหุน้ เกินร้อยละ 10 ของจํานวนหุน้ ที่ออกจําหน่ายแล้วทัง้ หมดของบริษัทฯ ซึ่งในการออกเสียงลงคะแนน
ในวาระนี ้ FPT ซึ่งเป็ นผูท้ าํ คําเสนอซือ้ ไม่ถือว่าเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีสว่ นได้เสียเป็ นพิเศษ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนีไ้ ด้
นายก้องเกียรติ คงธนภักดี ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า ในการทําคําเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ครัง้ แรก โดย
FPT เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 โดยกําหนดราคาเสนอซือ้ หุน้ ละ 8.50 บาท แต่เหตุใดบทวิเคราะห์ของบริษัท หลักทรัพย์
เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ได้วิเคราะห์ว่าราคาเป้าหมายของบริษัทฯ คือราคา 13.6 บาทต่อหุน้
นายมนตรี ศรไพศาล ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ชีแ้ จงว่า การวิเคราะห์ราคาเป้าหมายดังกล่าว เป็ นงานด้าน
วิจยั โดยพิจารณาจากศักยภาพของบริษัทฯ แต่ในการพิจารณาราคาที่เหมาะสมในครัง้ นี ้ บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) มารับหน้าที่โดยฝ่ ายงานทางด้านวาณิชธนกิจ ซึ่งให้มมุ มองในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เพื่อประเมินมูลค่าหุน้ ของบริษัทฯ ในสถานการณ์ช่วงนัน้ ๆ
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นางสาวจิณพักตร์ พรพิบูลย์ ผูถ้ ือหุน้ ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับราคาเสนอซือ้ ที่ 8.55 บาทต่อหุน้ ซึ่งจะมีการ
ปรับลดราคาเมื่อบริษัทฯ จ่ายปั นผลอีก 0.48 บาทต่อหุน้ ซึ่งถ้าเป็ นกรณีปกติไม่ใช่การเพิกถอนหุน้ การหักเงินปั นผลออกจาก
ราคาเสนอซือ้ นั้น ผูถ้ ือหุน้ สามารถเลือกที่จะถือหุน้ ต่อและไม่ขายหุน้ ได้ แต่ในกรณีนีเ้ ป็ นการเสนอซือ้ เพื่อเพิกถอนหุน้ จึงขอ
เสนอให้ไม่นาํ เงินส่วนที่บริษัทฯ จ่ายปั นผลไปหักออกจากราคาเสนอซือ้ หุน้ และได้สอบถามว่า มีกฎเกณฑ์ใดหรือไม่ท่กี าํ หนดให้
ผูท้ าํ คําเสนอซือ้ ต้องปรับลดราคาเสนอซือ้ หากมีการจ่ายเงินปั นผล มิฉะนัน้ จะถือว่าเป็ นความผิด ซึ่งหากไม่มี ก็ประสงค์ให้ทาํ
คําเสนอซือ้ ที่ราคา 8.55 บาทต่อหุน้ นอกจากนี ้ ยังได้แสดงความเห็นเพิ่มเติมว่าหากเป็ นการแลกหุน้ (Share Swap) ผูถ้ ือหุน้ จะ
ไม่มีขอ้ ข้องใจในประเด็นนี ้
นางสุดใจ วุฒิศักดิ์ศิลป์ ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า เหตุใดผูท้ าํ คําเสนอซือ้ จึงไม่เสนอให้มีการแลกหุน้ ของบริษัทฯ
กับหุน้ ของ FPT ตัวอย่างเช่น การแลกหุน้ GOLD กับ FPT ในอัตรา 1 ต่อ 1 เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ได้เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใน FPT
นายมนตรี ศรไพศาล ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ชีแ้ จงเกี่ยวกับการทําคําเสนอซือ้ โดยการแลกหุน้ (Share
Swap) ว่าเนื่องจากบริษัทฯ เหลือผูถ้ ือหุน้ รายย่อยประมาณร้อยละ 5 ผูท้ าํ คําเสนอซือ้ จึงทําคําเสนอซือ้ หุน้ ด้วยเงินสด ส่วนผูถ้ ือ
หุน้ ที่ได้รบั เงินสดแล้ว ผูถ้ ือหุน้ ก็สามารถไปซือ้ หุน้ ของ FPT ในราคาตลาดได้ ซึ่งเป็ นการแลกหุน้ ได้ดว้ ยตนเอง
นายฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร ผูร้ บั มอบฉันทะ สอบถามว่า ภายหลังการเพิกถอนหุน้ ของบริษัทฯ ออกจากการ
เป็ นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว บริษัทฯ จะประกอบธุรกิจในลักษณะไหน เนื่องจากตนมีความเชื่อมั่นในผูบ้ ริหารของ
บริษัทฯ และเพราะเหตุใด บริษัทฯ จึงมีมติประกาศจ่ายเงินปั นผลซึ่งก่อให้เกิดปั ญหาในเรื่องการปรับลดราคาเสนอซือ้
นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานบัญชีและการเงิน ตอบข้อซักถามว่าการจ่ายเงินปั น
ผล เป็ นการปฏิบตั ิตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลที่ไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิ
ประธานฯ ชีแ้ จงต่อผูถ้ ือหุน้ ว่า กรณีดงั กล่าวเป็ นเรื่องของการเงิน ธุรกิจ และผลประโยชน์ในการประกอบกิจการ
ตามขัน้ ตอนและระบบในการดําเนินงาน
ประธานอํานวยการ ชีแ้ จงเพิ่มเติมว่า ทิศทางในการดําเนินธุรกิจ ถือเป็ นอีกบทบาทหนึ่งของคณะกรรมการ
ของ FPT ซึ่งจะเป็ นไปตามนโยบายที่ FPT กําหนด ซึ่งในบางเรื่องก็อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทัง้ นี ้ คณะกรรมการและ
กรรมการอิสระได้ใช้ความละเอียดรอบคอบในการพิจารณา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเหตุการณ์ท่ีไม่ปกติ ซึ่งต้องพิจารณาเป็ น
พิเศษถึงความเหมาะสม และประโยชน์แก่ผถู้ ือหุน้ ทุกฝ่ าย โดยเฉพาะผูถ้ ือหุน้ รายย่อย ในส่วนความชัดเจนว่าบริษทั ฯ จะเติบโต
อย่างไรนัน้ ยังไม่สามารถให้รายละเอียดได้ แต่ได้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการที่กลุ่ม Frasers จะใช้ FPT เป็ นแพลตฟอร์ม เพื่อทํา
ให้ FPT เป็ น Fully Integrated Property Company ซึ่งทางผูบ้ ริหารก็ยงั มีความตัง้ ใจ แล้วก็ตอ้ งขอบคุณท่านผูถ้ ือหุน้ ที่ได้ให้
ความไว้วางใจตลอด แล้วคณะกรรมการก็ยงั จะพยายามทําต่อไปในอนาคต
นางสุดใจ วุฒิศักดิศ์ ิลป์ ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า ต้นทุนส่วนไหนที่จะต้องนํามาคํานวณส่วนต่างเพื่อเสียภาษี และ
จะต้องเสียภาษีจาํ นวนเท่าใด เพราะว่าต้นทุนของผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนไม่เท่ากัน
นายวรฐ วนการโกวิท ที่ปรึกษากฎหมาย ชีแ้ จงว่า ต้นทุนการได้มาเพื่อคํานวณภาษี ตอนที่มีการขายหุน้ คือ
ต้นทุนที่ผูถ้ ือหุน้ ได้ซือ้ มาจริงในขณะนัน้ ทัง้ นี ้ หากผูถ้ ือหุน้ มีการขายหุน้ บริษัทฯ ภายหลังจากการเพิกถอนหุน้ ออกจากการเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ไปแล้ว ผูถ้ ือหุน้ ก็ตอ้ งใช้ตน้ ทุนที่ซอื ้ มาจริงนําไปลบกับราคาขายหุน้ ซึ่งหากเป็ นการ
ขายที่ไม่มีกาํ ไรก็จะไม่ตอ้ งเสียภาษี แต่หากมีกาํ ไร ผูถ้ ือหุน้ ก็ตอ้ งเสียภาษีในส่วนของกําไรจากการขายหุน้
นางอุษณีย ์ คงธนภักดี ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า ในกรณีซือ้ หุน้ มาในราคาที่แตกต่างกัน หากไม่ขายหุน้ ดังกล่าว
ทัง้ หมด เช่น มี 1,000,000 หุน้ ขายที่ราคา 8.55 บาท ในส่วน 500,000 หุน้ แรก มีตน้ ทุนการได้มา 5 บาท และในส่วน 500,000
หุน้ ที่เหลือ มีตน้ ทุนการได้มา 10 บาท ในกรณีนีจ้ ะคิดคํานวณภาษีจากต้นทุนใด
นายวรฐ วนการโกวิท ที่ปรึกษากฎหมาย ชีแ้ จงเพิ่มเติมว่า หากผูถ้ ือหุน้ ไม่สามารถหาราคาต้นทุนได้ เคยมีกรณี
ที่กรมสรรพากรได้แนะนําให้ใช้มลู ค่าทางบัญชีเป็ นหลัก อย่างไรก็ดี กรณีดงั กล่าวแนะนําให้ปรึกษากรมสรรพากรเป็ นรายกรณีไป
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เอกสารแนบ 1
ประธานฯ เห็นว่าที่ประชุมได้ถามและตอบคําถามเกี่ยวกับวาระนีเ้ ป็ นระยะเวลาพอสมควรแล้ว และในขณะนี ้
คําถามที่มี เป็ นลักษณะของกรณีรายบุคคล ในเรื่องเกี่ยวกับภาษีต่างๆ จึงขอให้ท่ปี รึกษาทางการเงินและที่ปรึกษากฎหมายช่วย
อนุเคราะห์ตอบคําถาม สําหรับผูถ้ ือหุน้ ที่ตอ้ งการคําแนะนําเป็ นส่วนตัว หลังการประชุมผูถ้ ือหุน้
ในการนี ้ ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมรับทราบความเห็นเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจาก
การเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อเสนอของผูท้ าํ คําเสนอซือ้ ตลอดจนข้อมูลอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องดังกล่าว ซึ่งในวาระนีเ้ ป็ นเพียงวาระเพื่อรับทราบ และไม่มีการลงคะแนนเสียง
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการมอบอํานาจทีเ่ กี่ยวข้อง

ประธานฯ ได้ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า ในวาระที่ 3 นีเ้ ป็ นเรื่องต่อเนื่องจากวาระที่ 2 ซึ่งเป็ นเรื่องการพิจารณาอนุมตั ิ
การเพิกถอนหุน้ ของบริษัทฯ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการมอบอํานาจที่เกี่ยวข้อง
ในส่วนของความเห็นของกรรมการอิสระเกี่ยวกับการเพิกถอนหุน้ ของบริษัทฯ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นนั้ กรรมการอิสระได้พิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับการเพิกถอนหุน้ ของบริษัทฯ และความเห็นของ
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และมีความเห็นสอดคล้องกับที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ โดยมีมติเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุม
วิสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ฯ โดยมีรายละเอียดความเห็นปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ซึ่งได้จดั ส่งให้กับผูถ้ ือหุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นีแ้ ล้ว ทัง้ นี ้
ผูถ้ ือหุน้ ควรพิจารณารายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประกอบการพิจารณาอนุมตั ิการเพิกถอนหุน้ ของบริษัทฯ
ด้วย โดยการตัดสินใจสุดท้ายขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูถ้ ือหุน้ เป็ นสําคัญ
นอกจากนีค้ ณะกรรมการ ฯ (ยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) เห็นสมควรมอบหมาย นายธนพล ศิริธนชัย และ
นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล มีอาํ นาจพิจารณากําหนดรายละเอียด และ/หรือดดําเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการขอ
เพิกถอนหุน้ ของบริษัทฯ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในครัง้ นี ้ รวมถึงเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี ้
เพื่อให้การดําเนินการเป็ นไปโดยสะดวกและเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัทฯ
(1) การกําหนดรายละเอียด แก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ลงนามในเอกสาร และ/หรือ ข้อตกลง
ที่เกี่ยวข้องกับการเพิกถอนหุน้ ของบริษัทฯ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
(2) การติ ด ต่ อ ประสานงาน ขออนุญ าต ขอผ่ อ นผัน ยื่ น เอกสารใด ๆ และการดํา เนิ น การที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ
หน่วยงานที่มีอาํ นาจกํากับดูแล หรือหน่วยงานต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งรวมถึงตลาดหลักทรัพย์ฯ
หรือคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือสถาบันการเงิน ผูถ้ ือหุน้ กู้ และบุคคลหรือ
องค์กรใดๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็ นกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ รวมถึงการดําเนินการใดๆ ตามหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และรายละเอียด ของกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความเห็น หรือแนวปฏิบตั ิของ
หน่วยงานดังกล่าว และ
(3) การดํา เนิ น การใดๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ ง และ/หรื อ ต่ อ เนื่ อ งกับ การเพิ ก ถอนหุ้น ของบริษัท ฯ ออกจากการเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ผูถ้ ือหุน้ รายย่อย สอบถามว่า ผูถ้ ือหุน้ สามารถขายหุน้ ขายเพียงบางส่วนได้หรือไม่ และบริษัทฯ จะมีการจ่ายเงิน
ปั นผลหรือไม่ และผูท้ าํ คําเสนอซือ้ จะทําคําเสนอซือ้ เมื่อใด
ประธานฯ ชีแ้ จงว่า ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 ที่จะจัดขึน้ ในเดือนมกราคม 2563 จะมีการ
พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลของบริษัทฯ
นางวันทนา เพชรฤกษ์วงศ์ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ชีแ้ จงเพิ่มเติมว่า ผูท้ าํ คําเสนอซือ้ จะทําคําเสนอซือ้
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ เมื่อเงื่อนไขที่ผทู้ าํ คําเสนอซือ้ ได้กาํ หนดสําเร็จครบถ้วนแล้ว
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เอกสารแนบ 1
จากนัน้ ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผถู้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนีห้ รือไม่
เมื่อไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตั ิการเพิกถอน
หุน้ ของบริษัทฯ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการมอบอํานาจที่เกี่ยวข้อง
ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าวาระนีจ้ ะต้องได้รบั อนุมัติดว้ ยคะแนนไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของ
จํานวนหุน้ ที่ออกจําหน่ายแล้วทัง้ หมดของบริษัทฯ และต้องไม่มีผถู้ ือหุน้ คัดค้านการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เกินร้อยละ
10 ของจํานวนหุน้ ที่ออกจําหน่ายแล้วทัง้ หมดของบริษัทฯ
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมตั ิการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการมอบอํานาจที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่ากว่าสามในสี่ (3/4)
ของจํานวนหุน้ ที่ออกจําหน่ายแล้วทัง้ หมดของบริษัทฯ และไม่มีผถู้ ือหุน้ คัดค้านการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เกินร้อยละ
10 ของจํานวนหุน้ ที่ออกจําหน่ายแล้วทัง้ หมดของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
มติ

จํานวนผูถ้ ือหุ้น
(ราย)

เห็นด้วย
215 ราย
ไม่เห็นด้วย
57 ราย
จํานวนหุน้ ที่ออกจําหน่ายแล้ว
ทัง้ หมดของบริษัทฯ
งดออกเสียง
3 ราย
บัตรเสีย
0 ราย
วาระที่ 4

จํานวนเสียง
(1 หุน้ = 1 เสียง)
2,208,643,962 เสียง
26,156,440 เสียง
2,323,720,000 หุน้

ร้อยละของจํานวนหุ้นที่
ออกจําหน่ายแล้วทัง้ หมดของ
บริษัทฯ
95.0478
1.1256

24,800 เสียง
0 เสียง

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระนีเ้ ป็ นการเปิ ดโอกาสให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กาํ หนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวเรียก
ประชุม โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนัน้ ให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกําหนด ไม่ทราบว่ามีผถู้ ือหุน้ ท่านใดประสงค์
จะเสนอเรื่องอื่นนอกเหนือจากวาระการประชุมหรือไม่
เมื่อที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม
และได้เสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์ และกล่าวปิ ดการประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 16.00 น.
ลงชื่อ

ลงชื่อ

วันชัย ศารทูลทัต

ประธานกรรมการ/

(นายวันชัย ศารทูลทัต)

ประธานที่ประชุม

ธนพล ศิริธนชัย

ประธานอํานวยการ

(นายธนพล ศิรธิ นชัย)
ลงชื่อ

ปรัศนีย์ สุระเสถียร

เลขานุการบริษัท/

(นางสาวปรัศนีย์ สุระเสถียร) ผูบ้ นั ทึกการประชุม
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เอกสารแนบ 3
ประวัติของกรรมการทีค่ รบกําหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชือ่ กลับเข้าดํารงตําแหน่ง
1. นายปณต สิริวัฒนภักดี
ประเภทกรรมการ
ตําแหน่งปั จจุบนั
อายุ
สัญชาติ
วันที่ได้รบั แต่งตัง้ ครัง้ แรก
คุณวุฒิทางการศึกษา

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

: กรรมการผูม้ อี าํ นาจลงนาม
: • รองประธานกรรมการ
• ประธานกรรมการบริหาร
• กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
: 42
: ไทย
: 25 ธันวาคม 2555
: • ปริญญาโท ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ
• ปริญญาตรี วิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยบอสตัน
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิศวกรรม อุตสาหกรรม และ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแมสซาชูเสทส์ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
: • Driving Company
• Directors Certification Program (DCP 46/2547)
• Directors Accreditation Program (DAP 10/2547)
• Finance for Non – Finance Directors (FND 10/2547)
: -ไม่ม-ี / 0.00% (0 หุน้ )

สัดส่วนการถือหุน้ ใน GOLD (ร้อยละ) โดยนับรวม
การถือหุน้ ของคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ
: เป็ นน้องชายของนายฐาปน สิรวิ ฒ
ั นภักดี กรรมการ
ผูบ้ ริหาร
จํานวนปี ท่เี ป็ นกรรมการ
: 7 ปี
จํานวนปี ท่เี ป็ นกรรมการรวมการอนุมตั ิวาระการเป็ น : 10 ปี
กรรมการในการประชุมครัง้ นี ้
ประสบการณ์การทํางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
ตําแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอืน่ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :
2560 - ปั จจุบนั
กรรมการ/กรรมการบริหาร
บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้ (ประเทศไทย) (เดิมชื่อ
บมจ. ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น)
2550 – ปั จจุบนั
รองประธานกรรมการ/
บมจ.ยูนิเวนเจอร์
ประธานกรรมการบริหาร/
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา/
กรรมการกํากับดูแลบรรษัทภิบาล
ตําแหน่งในกิจการอืน่ ทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :
2561 - ปั จจุบนั
กรรมการ
บจก. นอร์ม (2019)
2561 - ปั จจุบนั
กรรมการ
บจก. เฟรเซอร์ แอสเซ็ทส์
2561 - ปั จจุบนั
กรรมการ
บจก. ควอนตัม้ เทรดดิง้ (เดิมชื่อ บจก. บุรีรมั ย์ ดีเวลล
อปเม้นท์)
2561 - ปั จจุบนั
กรรมการ
บจก. เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์
2561 - ปั จจุบนั
กรรมการ
บจก. เอ็นวาย พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์
2560 - ปั จจุบนั
กรรมการ
บจก. สิรดิ าํ รงธรรม
2560 - ปั จจุบนั
กรรมการ
บจก. ภักดีวฒ
ั นา
2559 - ปั จจุบนั
กรรมการ
บจก. นํา้ ใจไทยเบฟ (วิสาหกิจเพือ่ สังคม)
2559 - ปั จจุบนั
กรรมการ
บจก. เอเชียน แคปปิ ตอล
2559 - ปั จจุบนั
กรรมการ
บจก. วัฒนภักดี
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2559 - ปั จจุบนั
2559 – ปั จจุบนั
2559 – ปั จจุบนั

กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มบริษัท
กรรมการ

2556 - ปั จจุบนั
2558 - ปั จจุบนั
2558 - ปั จจุบนั
2558 - ปั จจุบนั
2558 - ปั จจุบนั
2557 - ปั จจุบนั
2557 - ปั จจุบนั
2557 - ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

2557 - ปั จจุบนั

กรรมการ

2556 - ปั จจุบนั
2556 - ปั จจุบนั
2555 - ปั จจุบนั
2554 - ปั จจุบนั
2554 - ปั จจุบนั
2554 - ปั จจุบนั
2554 - ปั จจุบนั
2554 - ปั จจุบนั
2553 - ปั จจุบนั
2552 - ปั จจุบนั
2552 - ปั จจุบนั
2551 - ปั จจุบนั
2550 - ปั จจุบนั
2550 - ปั จจุบนั
2549 - ปั จจุบนั
2549 - ปั จจุบนั
2548 - ปั จจุบนั
2547 - ปั จจุบนั
2545 - ปั จจุบนั
2545 - ปั จจุบนั
2545 - ปั จจุบนั
2545 - ปั จจุบนั
2545 - ปั จจุบนั
2544 - ปั จจุบนั
2544 - ปั จจุบนั
2544 - ปั จจุบนั
2544 - ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ประสบการณ์ทาํ งานในบริษทั จดทะเบียนอืน่
2556 - 2559
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เอกสารแนบ 3

บจก. เกษมทรัพย์ภกั ดี
Frasers Property Limited
Frasers Logistics & Industrial Asset Management
Pte Ltd., Manager of Frasers Logistics & Industrial
Trust (REIT/Trust)
Frasers Property Limited
บจก. เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี ้ โฮลดิง้ ส์ (ประเทศไทย)
บจก. ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์
บจก. ควอนตัม แคปปิ ตอล ดีเวลลอปเม้นท์
บจก. ทีซีซี โฮลดิง้ ส์ (2519)
บจก. วัน แบงค็อก (เดิมชื่อ บจก. เกษมทรัพย์วฒ
ั น)
บจก. เลควิว กอล์ฟ แอนด์ ยอร์ช คลับ
Frasers Hospitality Asset Management Pte Ltd.,
Manager of Frasers Hospitality Real Estate
Investment Trust (REIT/Trust)
Frasers Hospitality Trust Management Pte Ltd.,
Manager of Frasers Hospitality Business Trust
(REIT/Trust)
บจก. ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย)
บจก. เกษมทรัพย์สิริ
บจก. เอส เอ็ม เจ ซี ดีเวลลอปเม้นท์
บจก. ทีซีซี เอ็กซิบิช่นั แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
บจก. เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิช่นั ออกาไนเซอร์
บจก. เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์
บจก. เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ
บจก. เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชั่นแนล
บจก. ชีวาศรม อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ รีสอร์ท
บจก. เดอะชะอํา ยอร์ช คลับ โฮเต็ล
International Beverage Holdings (UK) Limited
InterBev (Singapore) Limited
บจก. อเดลฟอส
บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ
บจก. คริสตอลลา
บจก. พรรณธิอร
International Beverage Holdings Limited
บจก. เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991)
บจก. แก่นขวัญ
บจก. เทพอรุโณทัย
บจก. สุราบางยี่ขนั
บจก. อธิมาตร
บจก. เอส.เอส. การสุรา
บจก. ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี
International Beverage Holdings (China) Limited
Blairmhor Distillers Limited
Blairmhor Limited
บมจ. ยูนิเวนเจอร์

25

2553 - 2556
2550 - 2560

กรรมการ
กรรมการ / กรรมการบริหาร

บมจ. โออิชิ กรุ๊ป
บมจ. อาหารสยาม

เอกสารแนบ 3

ประสบการณ์ทาํ งานในกิจการอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
2560 – 2562
กรรมการ
บจก. ทรัพย์สมบูรณ์ พร็อพเพอร์ตี ้ พลัส
2553 - 2562
กรรมการ
บจก. นอร์ธ ปาร์ค เรียลเอสเตท
2553 – 2562
กรรมการ
บจก. นอร์ธปาร์ค กอล์ฟ แอนด์สปอร์ตคลับ
2552 - 2562
กรรมการ
บจก. หนองคายคันทรี กอล์ฟคลับ
2557 - 2561
กรรมการ
บจก. โทนิค อินเตอร์เนชั่นแนล
2555 – 2560
กรรมการ
บจก. ทีซีซี ภูมิพฒ
ั น์
2549 - 2559
กรรมการ
บจก. สิรวิ นา
2556 - 2558
กรรมการ
บจก. ทิพย์สโุ ขทัย ไบโอ-เทค
2556 - 2558
กรรมการ
บจก. ทิพย์สพุ รรณบุรี ไบโอเอนเนอยี่
2554 - 2558
กรรมการ
บจก. ทิพย์สโุ ขทัย ไบโอ รีไฟเนอรี่
2554 - 2558
กรรมการ
บจก. ทิพย์นครสวรรค์ ไบโอเอนเนอยี่
2551 - 2558
กรรมการ
บจก. ทิพย์กาํ แพงเพชร ไบโอเอนเนอยี่
2551 - 2558
กรรมการ
บจก. นํา้ ตาลทิพย์นครสวรรค์
2549 - 2558
กรรมการ
บจก. นํา้ ตาลทิพย์กาํ แพงเพชร
2549 - 2558
กรรมการ
บจก. อุตสาหกรรมนํา้ ตาลสุพรรณบุรี
ตําแหน่งในกิจการทีแ่ ข่งขันเกีย่ วเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ทีอ่ าจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
-ไม่ม-ี
จํานวนครัง้ ในการเข้าประชุมในรอบปี บัญชีทผ่ี ่านมา:
คณะกรรมการบริษัท
3* ครัง้ / 7 ครัง้
คณะกรรมการบริหาร
10 ครัง้ / 13 ครัง้
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 2 ครัง้ / 2 ครัง้

* หมายเหตุ นายปณต สิริวัฒนภักดี ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทผ่านทางโทรศัพท์ (Call Conference) เป็ นจํานวน 3 ครัง้ ด้วย
สาเหตุติดภารกิจนอกราชอาณาจักร ซึ่งในทางกฏหมายไม่อนุญาตให้นับเป็ นองค์ประชุมเนื่องจากตามประกาศของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กําหนดให้การประชุมที่กฎหมายบัญญัติให้
ต้องมี สามารถกระทําผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ และให้ถือเป็ นการประชุมที่ชอบด้วยกฎหมาย ภายใต้เงื่อนไขที่สาํ คัญคือ ผูร้ ว่ ม
ประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสามขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมเดียวกัน และผูร้ ่วมประชุมทัง้ หมดต้องอยู่ในราชอาณาจักร
ดังนัน้ จึงจําเป็ นต้องบันทึกจํานวนครัง้ การเข้าประชุมตามเกณฑ์ของประกาศดังกล่าว ในขณะที่กรรมการท่านนีม้ ีการเข้าร่วม
ประชุมรวมทัง้ หมด 6 ครัง้
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เอกสารแนบ 3
ประวัติของกรรมการทีค่ รบกําหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชือ่ กลับเข้าดํารงตําแหน่ง
2. นายธนพล ศิริธนชัย
ตําแหน่ง

อายุ
สัญชาติ
คุณวุฒิทางการศึกษา

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประวัติการอบรมอื่น

: กรรมการผูม้ อี าํ นาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการกํากับดูแลบรรษัทภิบาล
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
ประธานอํานวยการ
: 52 ปี
: ไทย
: • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเท็กซัส เมือง
ออสติน มลรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
: • Directors Certification Program (DCP 39/2547)
• Directors Accreditation Program (DAP 10/2547)
• Audit Committee Program (ACP 39/2555)
: หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (วปอ. รุน่ ที่ 61)
: -ไม่ม-ี / 0.00% (0 หุน้ )

สัดส่วนการถือหุน้ ใน GOLD (ร้อยละ) โดยนับรวม
การถือหุน้ ของคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ
: -ไม่ม-ี
ผูบ้ ริหาร
จํานวนปี ท่เี ป็ นกรรมการ
: 7 ปี
จํานวนปี ท่เี ป็ นกรรมการรวมการอนุมตั ิวาระการเป็ น : 10 ปี
กรรมการในการประชุมครัง้ นี ้
ประสบการณ์การทํางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
ตําแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอืน่ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :
-ไม่ม-ี
ตําแหน่งในกิจการอืน่ ทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :
2559 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บจก. เกษมทรัพย์ภกั ดี
2557 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บมจ. กรุงเทพบ้านและที่ดิน
2557 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บจก. เฟิ รส์ แสควร์
2557 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บจก. ไพร์ม พลัส แอสเซ็ท
2557 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บจก. รีกลั รีเจีย้ น
2557 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บจก. ไซด์ วอล์ค แลนด์
2556 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บจก. โกลเด้น แลนด์ เรสซิเด้นซ์
2556 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บจก.โกลเด้น แฮบิเทชั่น
2556 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บจก. โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์)
2556 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บจก. โกลเด้น แลนด์ โปโล
2556 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บจก. โกลเด้น พร็อพเพอร์ตี ้ เซอร์วสิ เซส
2556 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บจก. แกรนด์ เมย์แฟร์
2556 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บจก. แกรนด์ พาราไดส์ พร็อพเพอร์ตี ้
2556 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บจก. เอ็มเอสจีแอล พร็อพเพอร์ตี ้
2556 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บจก. นารายณ์ พาวิลเลียน
2556 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บจก. นอร์ท สาธร เรียลตี ้
2556 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บจก. ริทซ์ วิลเลจ
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2556 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บจก. สาธรทรัพย์สิน
2556 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บจก. สาธรทอง
2556 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บจก. ยูไนเต็ด โฮมส์
2556 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บจก. วอคเกอร์ โฮมส์
ประสบการณ์ :
2556 – 2562
กรรมการ
บจก. บ้านฉางเอสเตท
2555 – 2559
กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ
บมจ. เงินทุนกรุงเทพธนาทร
2546 – 2559
กรรมการ/กรรมการบริหาร
บมจ. ยูนิเวนเจอร์
2546 – 2558
กรรมการ
บจก. แกรนด์ ยูนิตี ้ ดิเวลล็อปเมนท์
2546 – 2558
กรรมการ
บจก. แกรนด์ ยู ลิฟวิ่ง
่
่
่
่
ตําแหน่งในกิจการทีแข่งขันเกียวเนืองกับธุรกิจของบริษัทฯ ทีอาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
-ไม่ม-ี
ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ทีผ่ ่านมา
-ไม่ม-ี
จํานวนครัง้ ในการเข้าประชุมในรอบปี บัญชีทผ่ี ่านมา:
คณะกรรมการบริษัท
7 ครัง้ / 7 ครัง้
คณะกรรมการบริหาร
13 ครัง้ / 13 ครัง้
กรรมการกํากับดูแลบรรษัทภิบาล
2 ครัง้ / 2 ครัง้
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง 2 ครัง้ / 2 ครัง้
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ประวัติของกรรมการทีค่ รบกําหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชือ่ กลับเข้าดํารงตําแหน่ง
3. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
ประเภทกรรมการ
ตําแหน่งปั จจุบนั
อายุ
สัญชาติ
วันที่ได้รบั แต่งตัง้ ครัง้ แรก
คุณวุฒิทางการศึกษา

:
:
:
:
:
:

กรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริหาร
กรรมการ
44
ไทย
23 เมษายน 2556
• ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
• ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการ
โรงแรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
• ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการ
พัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฎ เชียงใหม่
• ปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
• ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหาร
ทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคําแหง
• ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร
มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
: • Directors Accreditation Program (DAP 10/2547)

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุน้ ใน GOLD (ร้อยละ) โดยนับรวมการ : -ไม่ม-ี / 0.00% (0 หุน้ )
ถือหุน้ ของคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ
: เป็ นพีช่ ายของนายปณต สิรวิ ฒ
ั นภักดี กรรมการ
ผูบ้ ริหาร
จํานวนปี ท่เี ป็ นกรรมการ
: 7 ปี
จํานวนปี ท่เี ป็ นกรรมการรวมการอนุมตั ิวาระการเป็ น
: 10 ปี
กรรมการในการประชุมครัง้ นี ้
ประสบการณ์การทํางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
ตําแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอืน่ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :
2561 - ปั จจุบนั
กรรมการ
บมจ. เครือไทย โฮลดิง้ ส์
2560 - ปั จจุบนั
รองประธานกรรมการ /
บมจ. อมรินทร์พริน้ ติง้ แอนด์ พับลิชชิ่ง
ประธานกรรมการบริหาร
2560 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการบริหาร
บมจ. เสริมสุข
2558 - ปั จจุบนั
รองประธานกรรมการ คนที่ 3
บมจ. เสริมสุข
2554 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการบริหาร
บมจ. โออิชิ กรุ๊ป
2554 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บมจ. เสริมสุข
2550 – ปั จจุบนั
รองประธานกรรมการ
บมจ. ยูนิเวนเจอร์
2550 – 2558
รองประธานกรรมการ
บมจ. อาหารสยาม
2549 - ปั จจุบนั
รองประธานกรรมการ
บมจ. โออิชิ กรุ๊ป
2544 – 2560
กรรมการ
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
ตําแหน่งในกิจการอืน่ ทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :
2561 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ
กลุ่มบริษัทสุรากระทิงแดง
2561 - ปั จจุบนั
รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร บมจ. เบียร์ไทย (1991)
2560 - ปั จจุบนั
กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร
บจ. จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิง้
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2556 - ปั จจุบนั
กรรมการ
เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ, ลิมิเต็ด
2556 – ปั จจุบนั
รองประธานกรรมการ
ไทมส์ พับลิชชิ่ง ลิมิเต็ด
2551 - ปั จจุบนั
กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ
2551 - ปั จจุบนั
รองประธานกรรมการ
กลุ่มบริษัทอาคเนย์
ปั จจุบนั
กรรมการ
กลุ่มบริษัททีซีซี
2547 – 2561
รองประธานกรรมการ
กลุ่มบริษัทสุรากระทิงแดง
2547 – 2561
กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร
บมจ. เบียร์ไทย (1991)
2546 - 2551
กรรมการรองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ
ตําแหน่งในกิจการทีแ่ ข่งขันเกีย่ วเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ทีอ่ าจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
-ไม่ม-ี
จํานวนครัง้ ในการเข้าประชุมในรอบปี บญ
ั ชีท่ีผ่านมา:
คณะกรรมการบริษัทฯ
5 ครัง้ / 7 ครัง้
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นิยามกรรมการอิสระ
กรรมการอิ ส ระ (Independent Director) หมายถึ ง กรรมการที่ มี คุ ณ สมบั ติ ส อดคล้อ งกั บ หลั ก เกณฑ์ ข องสํา นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระของบริษัทฯ
เทียบเท่ากับข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ดังนี ้

1. ถือหุน้ ไม่เกิน 1% ของจํานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทฯ บริษทั ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษทั ฯ ทัง้ นี ้ ให้นบั รวมหุน้ ที่ถือโดยผูท้ ่เี กี่ยวข้องกับกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รบั เงินเดือนประจํา หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุม
ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษทั ร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือของผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของ
บริษัทฯ ทัง้ ในปั จจุบนั และก่อนเป็ นกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ นบิดา มารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง และ
บุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รบั การ
เสนอชื่อเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหารหรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของ
บริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนัย หรือผูม้ ี
อํานาจควบคุมของผูม้ ีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ี
อํานาจควบคุมของบริษัทฯ ทัง้ ในปั จจุบนั และก่อนเป็ นกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษัทฯ
ทั้งนีใ้ ห้รวมถึงการไม่เป็ นผู้ถือหุน้ ที่มีนัย ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูส้ อบบัญชีของ
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ ทัง้ ในปั จจุบัน
และก่อนเป็ นกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่มีมลู ค่าการให้บริการทางวิชาชีพอื่นเกิน
กว่า 2 ล้านบาทต่อปี กับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษัทฯ
ทั้งนีใ้ ห้รวมถึงการไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนัย ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการวิชาชีพนัน้ ๆ ทั้งในปั จจุบนั และ
ก่อนเป็ นกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั แต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นผูท้ ่ี
เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ทัง้ นีใ้ ห้รวมถึง
การไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับ
เงินเดือนประจํา หรือผูท้ ่ีถือหุน้ เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มี
สภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ ได้
10. กรรมการอิสระที่มีคณ
ุ สมบัติตามข้อ 1 - 7 อาจได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตดั สินใจในการดําเนินกิจการ
ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของ
บริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective decision) ได้
ในการพิจารณาคุณสมบัติกรรมการอิสระสําหรับช่วงระยะเวลาย้อนหลังให้ถือปฏิบัติหลักเกณฑ์ขา้ งต้น เว้นแต่ได้รบั ผ่อนผัน
จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
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เอกสารแนบ 4

ที่ GOLD 2562-63/019
ทะเบียนเลขที่ 0107537002273
เรียน

ท่านผูถ้ ือหุน้

วันที่ 13 ธันวาคม 2562

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

(นายธนพล ศิรธิ นชัย)
ประธานอํานวยการ
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)
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เอกสารแนบ 4
ประวัติโดยสังเขปของกรรมการทีไ่ ด้รับมอบหมายให้เป็ นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุน้ ทีไ่ ม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
1. นายอุดม พัวสกุล
ประเภทกรรมการ
ตําแหน่งปั จจุบนั
อายุ
สัญชาติ
ที่ได้รบั แต่งตัง้ ครัง้ แรก
คุณวุฒิทางการศึกษา

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

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

อายุ
สัญชาติ
วันที่ได้รบั แต่งตัง้ ครัง้ แรก
คุณวุฒิทางการศึกษา

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

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุน้ ใน GOLD (ร้อยละ) โดยนับรวม
: -ไม่ม-ี / 0.00% (0 หุน้ )
การถือหุน้ ของคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ
: -ไม่ม-ี
ผูบ้ ริหาร
จํานวนปี ท่เี ป็ นกรรมการ
: 7 ปี
จํานวนปี ท่เี ป็ นกรรมการรวมการอนุมตั ิวาระการเป็ น : 10 ปี
กรรมการในการประชุมครัง้ นี ้
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจาก
: ไม่มี
กรรมการท่านอื่นๆ
ประสบการณ์การทํางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
ตําแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอืน่ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :
-ไม่ม-ี
ตําแหน่งในกิจการอืน่ ทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :
2555 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บจก. วีเอ็นยู เอ็กซิบิช่นั ส์ เอเชีย-แปซิฟิก
2554 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ
บจก. เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์
2554 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ
บจก. เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ
2554 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ
บจก. เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชั่นแนล
2554 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ
บจก. เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิช่นั ออกาไนเซอร์
ประสบการณ์ :
ปลัดกระทรวงคมนาคม
ประธานกรรมการ
บมจ. การบินไทย
ประธานคณะกรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
กรรมการ
การรถไฟแห่งประเทศไทย
กรรมการ
องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
ตําแหน่งในกิจการทีแ่ ข่งขันเกีย่ วเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ทีอ่ าจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
-ไม่ม-ี
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เอกสารแนบ 5
เอกสารและหลักฐานทีผ่ ู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน
และการออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจําปี 2563 ครั้งที่ 27
ของบริษทั แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)
เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะที่จะมาประชุมโปรดนําหนังสือนัดประชุม ใบลงทะเบียน และ
หนังสือมอบฉันทะมาด้วย

1. เอกสารทีผ่ ู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
บุคคลธรรมดา
ก. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
ให้แ สดงเอกสารที่ ส่วนราชการออกให้ท่ี ยังไม่ ห มดอายุ เช่ น บัต รประจําตัว ประชาชน บัต รประจําตัว
ข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ย่นื หลักฐานประกอบด้วย
ข. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
(1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ แนบมาพร้อมหนังสือนัด ประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอก
ข้อความ ถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะ และผูร้ บั มอบฉันทะ
(2) สําเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ ก และผู้ถือหุน้ ได้ลงชื่อรับรองสําเนา
ถูกต้อง
(3) แสดงเอกสารที่สว่ นราชการออกให้ของผูร้ บั มอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ ก
นิติบคุ คล
ค. กรณีผู้แทนของผูถ้ ือหุน้ (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
(1) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผูแ้ ทนนิติบคุ คลเช่นเดียวกับกรณีบคุ คลธรรมดา ข้อ ก
(2) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูแ้ ทนนิติ
บุคคล (กรรมการ) และมีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ ทนนิติบุคคลซึ่งเป็ นผูเ้ ข้าร่วมประชุมมีอาํ นาจ
กระทําการแทนนิติบคุ คลซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ ตามกฏหมาย
ง. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
(1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ แนบมาพร้อมหนังสือนัด ประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอก
ข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผูม้ ีอาํ นาจลงนามนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็ นผู้
มอบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะ
(2) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ คุ คลของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอาํ นาจลง
นามนิติบุคคล (กรรมการ) และมีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่าผูม้ ีอาํ นาจลงนามนิติบุคคลซึ่งลงนามใน
หนังสือมอบฉันทะมีอาํ นาจกระทําการแทนนิติบคุ คลซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ ตามกฏหมาย
(3) สําเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผูแ้ ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็ นผูม้ อบฉันทะและลงชื่อ
รับรองสําเนาถูกต้อง
(4) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผูร้ บั มอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบคุ คลธรรมดา ข้อ ก
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จ. กรณีผู้ถือหุ้น เป็ นผู้ลงทุน ต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน ( Custodian) ในประเทศไทย
เป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
(1) ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบคุ คล ข้อ ค หรือ ง
(2) ในกรณีท่ีผถู้ ือหุน้ ที่เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็ นผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะ
แทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนีเ้ พิ่มเติม
(2.1) หนั ง สื อ มอบอํา นาจจากผู้ถื อ หุ้น ที่ เ ป็ นผู้ล งทุ น ต่ า งประเทศให้ Custodian เป็ น
ผูด้ าํ เนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2.2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุร กิจ
Custodian
ทัง้ นี ้ เอกสารที่มิได้มีตน้ ฉบับเป็ นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อม
ด้วย และให้ผถู้ ือหุน้ หรือผูแ้ ทนนิติบคุ คลนัน้ รับรองความถูกต้องของคําแปล

2. วิธีการมอบฉันทะ
บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ของผูถ้ ือหุน้ แต่ละราย ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ ได้กาํ หนดไว้จาํ นวน 3 แบบ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อ งกําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนี ้
• แบบ ก เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็ นแบบที่ง่ายไม่ซบั ซ้อน
• แบบ ข เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กาํ หนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
• แบบ ค เป็ นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผถู้ ือหุน้ เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้ Custodian ในประเทศไทย
เป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้
หากผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ประสงค์จะ
ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค สามารถ Download ได้จาก www.goldenland.co.th และโปรดนําใบมอบฉันทะมา
ในวันที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วย
ผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษทั ฯ ได้ดว้ ยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดําเนินการดังนี ้
ก. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น ดังนี ้

(1) ผู้ถือหุ้นทั่วไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึ่ ง
เท่านัน้
(2) ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ใน
ประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค
ข. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผูถ้ ือหุน้ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
หรือกรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริหารของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุช่อื พร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้
ถือหุน้ ประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทฯ ระบุไว้ในหนังสือ
มอบฉันทะโดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
ค. ปิ ดอากรแสตมป์ จํานวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ท่ีทาํ หนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้อง
และมีผลผูกพันตามกฏหมาย ทัง้ นีบ้ ริษัทฯ ได้อาํ นวยความสะดวกในการปิ ดอากรแสตมป์ ให้แก่ผรู้ บั มอบ
ฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
ง. ส่งหนังสือมอบฉันทะใส่ซองที่บริษัทฯ เตรียมให้คืนมายังบริษัทฯ ภายในวันพุธที่ 15 มกราคม 2563 หรือ
ก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยครึง่ ชั่วโมงเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและ
ให้ทนั เวลาเริ่มประชุม
ทั้งนี ้ ผูถ้ ือหุน้ ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุน้ โดยมอบฉันทะให้ผูร้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนน
เสียงได้ และผูถ้ ือหุน้ จะต้องมอบฉันทะเท่ากับจํานวนหุน้ ที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงส่วนน้อย
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กว่าจํานวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็ น Custodian ที่ผถู้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้เป็ นผูร้ บั ฝากและ
ดูแลหุน้ ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุมไม่นอ้ ยกว่า 2 ชั่วโมง หรือตัง้ แต่เวลา
12:00 น. เป็ นต้นไป ณ ห้องประชุม เดอะ มิตร-ติง้ รูม สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชัน้ 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์
เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ตามแผนที่สถานที่จดั ประชุมที่ได้แนบ
มาพร้อมนี ้
4. การออกเสียงลงคะแนนในทีป่ ระชุมผู้ถอื หุน้
หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง
ก. วาระทั่วไป
(1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทําโดยเปิ ดเผย โดยให้นบั หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุน้ ซึ่งผูถ้ ือหุน้
หรือผูร้ บั มอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งด
ออกเสี ย ง ไม่ ส ามารถแบ่ ง การออกเสี ยงลงคะแนนเป็ น บางส่ ว น (เว้น แต่ เ ป็ น การออกเสีย งของ
Custodian)
(2) ในกรณีมอบฉันทะ
(2.1) ผูร้ บั มอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผูม้ อบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
เท่านั้นการลงคะแนนเสีย งของผูร้ บั มอบฉัน ทะวาระใดไม่เป็ น ไปตามที่ระบุไ ว้ใ นหนังสือ
มอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่ถกู ต้องและไม่ถือเป็ นการลงคะแนนเสียงของผู้
ถือหุน้
(2.2) หากผูม้ อบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือ
มอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชดั เจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด
นอกเหนือ จากที่ระบุในหนังสือ มอบฉันทะ รวมถึงกรณี ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหรือ เพิ่ ม เติ ม
ข้อเท็จจริงประการใด ผูร้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร
ข. วาระเลือกตัง้ กรรมการ
สําหรับวาระการเลือกตัง้ กรรมการตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 15 กําหนดให้ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะมี
คะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสียง และมีวิธีการดังนีต้ ่อไปนี ้
(1) ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มอี ยู่ทงั้ หมดเลือกตัง้ บุคคลเดียว หรือหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้
แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(2) บุคคลซึ่งได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจํานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รบั การเลือกตัง้ ในลําดับถัดลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ผเู้ ป็ นประธานเป็ นผู้
ออกเสียงชีข้ าด
วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
ประธานที่ประชุมชีแ้ จงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ท่ปี ระชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี ้
ก. ประธานที่ประชุมจะเป็ นผูเ้ สนอให้ผูถ้ ือหุน้ พิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการ
สอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่าผูถ้ ือหุน้ ท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
ข. ให้ผถู้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความเห็นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (เว้นแต่
เป็ นการออกเสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะกําหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้)
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มติของทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุน้ จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
ก. กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงเป็ นมติของที่ประชุม
ข. กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฏหมาย หรือข้อบังคับบริษัทฯ กําหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุม
จะเป็ นไปตามที่กฏหมายหรือขัอบังคับนัน้ กําหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ในที่
ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
(1) หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ป ระธานที่ ป ระชุม ออกเสีย งเพิ่มขึ น้ อีก หนึ่ง เสีย งต่างหาก
เป็ นเสียงชีข้ าด
(2) ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็ นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออก
เสียงในเรื่องนัน้ และประธานที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผถู้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะนัน้ ออก
นอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ เว้นแต่เป็ นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตัง้ กรรมการ
การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน
ประธานที่ประชุมจะชีแ้ จงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ท่ีประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยบริษัทฯ จะ
นับคะแนนเสียงแต่ละวาระ จากการลงคะแนนที่ผถู้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงและจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ท่ปี ระชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิน้ การประชุม
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เอกสารแนบ 6
ข้อบังคับของบริษัท (เฉพาะทีเ่ กี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และวิธีการลงคะแนนเสียง)
หมวดที่ 4
การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 26 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิน้ สุดรอบ
ระยะบัญชีของบริษัท
การประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวอื่น นอกจากวรรคหนึ่งให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
ข้อ 27 คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร หรือผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งหรือ
หลายคนที่มีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิบของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้ทง้ั หมด จะเข้าชื่อกันทําหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียก
ประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนีค้ ณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายในสี่สิบห้า
วันนับแต่วนั ที่ได้รบั หนังสือจากผูถ้ ือหุน้
ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดั ให้มีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หลายซึ่งเข้าชื่อกัน
หรือผูถ้ ือหุน้ คนอื่นๆ รวมกันได้จาํ นวนหุน้ ตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบ
กําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี ้ ให้ถือว่าเป็ นการประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดย
บริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจําเป็ นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอํานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ ือหุน้ ตามวรรคสองครัง้ ใด จํานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่ง
มาร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาํ หนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี ้ ผูถ้ ือหุน้ ตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบ
ชดใช้คา่ ใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จากการจัดให้มีการประชุมในครัง้ นัน้ ให้แก่บริษัท

ข้อ 28 ในการเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้คณะกรรมการจัดทําเป็ นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรื่องที่จะเสนอเพือ่
ทราบ เพื่ออนุมตั ิหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทัง้ ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผถู้ ือ
หุน้ และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนการประชุม ทัง้ นีใ้ ห้โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์
ติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 3 วันด้วย
สถานที่ที่จะใช้เป็ นที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้คณะกรรมการเป็ นผูก้ าํ หนด และจะกําหนดเป็ นอย่างอื่น นอกเหนือไปจาก
ท้องที่อนั เป็ นที่ตงั้ สํานักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้

ข้อ 29 ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่นอ้ ยกว่า 25 คน หรือไม่นอ้ ย
กว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถ้ ือหุน้ ทั้งหมด และต้องมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหุน้ ที่ชาํ ระได้
แล้วทัง้ หมด จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ข้อ 30 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จํานวนผูถ้ ือหุน้ ยังไม่ครบองค์
ประชุม ถ้าเป็ นการประชุมวิสามัญที่ผถู้ ือหุน้ ขอให้เรียกก็ให้ยกเลิกการประชุมนัน้ เสีย แต่ถา้ เป็ นการประชุมสามัญหรือ
วิสามัญที่คณะกรรมการเรียกเอง ให้นดั ประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อน
การประชุม ในการประชุมครัง้ หลังไม่บงั คับว่าต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 31 ประธานกรรมการเป็ นประธานของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถ
ปฏิ บัติ ห น้า ที่ ไ ด้ ถ้า มีร องประธานกรรมการให้ร องประธานกรรมการเป็ น ประธาน ถ้า ไม่ม ีร องประธาน
กรรมการหรือ มีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ผถู้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมเลือกผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
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ข้อ 32 ให้ประธานในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ดําเนินการประชุมให้เป็ นตามลําดับระเบียบวาะที่กาํ หนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้น
แต่ท่ีประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลําดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจํานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมา
ประชุม
เมื่อ ที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือ หุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหุ้นที่
จําหน่ายได้ทงั้ หมด จะขอให้ท่ปี ระชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กาํ หนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้
ในกรณีท่ีท่ีประชุมพิจารณาเรื่องตามลําดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่ผถู้ ือหุน้ เสนอไม่
เสร็จตามวรรคสองแล้วแต่กรณีและจําเป็ นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ท่ีประชุมกําหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะ
ประชุมครัง้ ต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยัง
ผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ทัง้ นีใ้ ห้โฆษณาคําบอกกล่าวในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน และ
ก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 3 วันด้วย

ข้อ 33 ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุน้ อาจมอบฉันทะให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
ตนก็ได้ การมอบฉันทะต้องทําเป็ นหนังสือลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะตามแบบที่นายทะเบียนกําหนดและมอบแก่
ประธานกรรมการหรือผูท้ ่ีประธานกรรมการกําหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ในการ
ออกเสียงลงคะแนนให้ถือว่าผูร้ บั มอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนคะแนนเสียงที่ผถู้ ือหุน้ มอบฉันทะมีรวมกัน
เว้นแต่ผรู้ บั มอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผูซ้ ่งึ มอบฉันทะเพียงบางคนโดยระบุ
ชื่อผูม้ อบฉันทะและจํานวนหุน้ ที่ผมู้ อบฉันทะถืออยู่ดว้ ย
ข้อ 34 เว้นแต่กฎหมายจะกําหนดไว้เป็ นประการอื่น มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือ
หุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียง
หนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด
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แผนทีข่ องสถานทีจ่ ัดประชุม

ณ ห้องประชุม เดอะ มิตร-ติง้ รูม สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์
ชัน้ 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์*
เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน 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

* เนื่องจากที่จอดรถที่สามย่านมิตรทาวน์มีจาํ กัด กรุณาเดินทางด้วยรถไฟฟ้าใต้ดนิ MRT สถานีสามย่าน ทางออก 2 *
ขอสงวนสิทธิ์การบริการอาหารสําหรับผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะที่มาร่วมประชุมด้วยตนเองเท่านัน้
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก
เขียนที่
วันที่

เดือ
น

พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า
สัญชาติ
อยู่บา้ นเลขที่
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย ์
(2) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) โดยถือหุน้ สามัญจํานวนทัง้ สิน้
และออกเสียงลงคะแนนได้
รวม
หุน้
เสียง
เท่ากับ
หุน้ สามัญ
หุน้
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
หุน้
หุน้
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
บุริมสิทธิ
(3) ขอมอบฉันทะให้
☐ 1.
อายุ
อยู่บา้ นเลขที่
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย ์
☐ 2.
อายุ
อยู่บา้ นเลขที่
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย ์
☐ 3.
นายอุดม พัวสกุล
อายุ
68
อยู่บา้ นเลขที่
944
ถนน
พระราม 4
ตําบล/แขวง
วังใหม่
อําเภอ/เขต
ปทุมวัน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย ์
10330
☐ 4.
นายวันชัย ศารทูลทัต
อายุ
73
อยู่บา้ นเลขที่
944
ถนน
พระราม 4
ตําบล/แขวง
วังใหม่
อําเภอ/เขต
ปทุมวัน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย ์
10330

ดังนี ้

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 27
ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 14:00 น. ณ เดอะ มิตร-ติง้ รูม สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชัน้ 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ เลขที่
944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่พึงจะเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย
กิจการใดที่ผรู้ บั มอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุมนัน้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
ลงชื่อ
ลงชื่อ
ลงชื่อ
ลงชื่อ

(

)

(

)

(

)

(

)

ผูม้ อบฉันทะ
ผูร้ บั มอบฉันทะ
ผูร้ บั มอบฉันทะ
ผูร้ บั มอบฉันทะ

หมายเหตุ ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จํานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพือ่ แยกการลงคะแนนเสียงได้
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
เขียนที่
วันที่

เดือ
น

พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า
สัญชาติ
อยู่บา้ นเลขที่
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย ์
(2) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) โดยถือหุน้ สามัญจํานวนทัง้ สิน้
รวม
หุน้
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
หุน้ สามัญ
หุน้
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
หุน้
หุน้
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
บุริมสิทธิ
(3) ขอมอบฉันทะให้
☐ 1.
อายุ
อยู่บา้ นเลขที่
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย ์
☐ 2.
อายุ
อยู่บา้ นเลขที่
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย ์
☐ 3.
นายอุดม พัวสกุล
อายุ
68
อยู่บา้ นเลขที่
944
ถนน
พระราม 4
ตําบล/แขวง
วังใหม่
อําเภอ/เขต
ปทุมวัน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย ์
10330
☐ 4.
นายวันชัย ศารทูลทัต
อายุ
73
อยู่บา้ นเลขที่
944
ถนน
พระราม 4
ตําบล/แขวง
วังใหม่
อําเภอ/เขต
ปทุมวัน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย ์
10330

ดังนี ้

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 ครัง้ ที่
27 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 14:00 น. ณ เดอะ มิตร-ติง้ รู ม สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชัน้ 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์
เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่พึงจะเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อนื่ ด้วย
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562-63 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน
2562
☐ (ก)
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
☐ (ข)
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2562

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุน สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2562
☐ (ก)
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
☐ (ข)
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง
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วาระที่ 4

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปั นผลและจัดสรรกําไร เพื่อเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย จากผลการดําเนินงาน
สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2562
☐ (ก)
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
☐ (ข)
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่ ้องพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ประจําปี 2563
☐ (ก)
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
☐ (ข)
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
☐ เห็นด้วย
☐
☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
1. ชื่อกรรมการ: นายปณต สิริวฒ
ั นภักดี
☐ เห็นด้วย
☐
2. ชื่อกรรมการ: นายธนพล ศิริธนชัย
☐ เห็นด้วย
☐
3. ชื่อกรรมการ: นายฐาปน สิริวฒ
ั นภักดี
☐ เห็นด้วย
☐

วาระที่ 6

วาระที่ 7

☐ งดออกเสียง

ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจําปี 2563
☐ (ก)
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
☐ (ข)
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งและกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจําปี 2563
☐ (ก)
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
☐ (ข)
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
☐
(ก)
☐
(ข)

ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
☐ เห็นด้วย
☐ ไม่เห็นด้วย
☐ งดออกเสียง
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(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนีใ้ ห้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่
ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้
(6) ในกรณีที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการ
พิจ ารณาลงมติใ นเรื่อ งใดนอกเหนือ จากเรื่อ งที่ร ะบุไ ว้ข า้ งต้น รวมถึง กรณี ที่มีก ารแก้ไ ขเปลี่ย นแปลงหรือ เพิ่ม เติม ข้อ เท็จ จริง
ประการใด ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผูร้ บั มอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผูร้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสือมอบ
ฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
ลงชื่อ
ลงชื่อ
ลงชื่อ
ลงชื่อ

(

)

(

)

(

)

(

)

ผูม้ อบฉันทะ
ผูร้ บั มอบฉันทะ
ผูร้ บั มอบฉันทะ
ผูร้ บั มอบฉันทะ

หมายเหตุ
1. ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวน
หุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตัง้ กรรมการสามารถเลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุดหรือเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
3. ในกรณี ที่ มี ว าระที่ จ ะพิ จ ารณาในการประชุ ม มากกว่ า วาระที่ ร ะบุ ไ ว้ข ้า งต้น ผู้ม อบฉั น ทะสามารถระบุ เ พิ่ ม เติ ม ได้ใ นใบประจํา ต่ อ
แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามแนบ
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ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้
ถือหุน้ ประจําปี 2563 ครัง้ ที่ 27 ในวันพฤหัสบดีท่ี 16 มกราคม 2563 เวลา 14:00 น. ณ เดอะ มิตร-ติง้ รูม สามย่านมิตรทาวน์
ฮอลล์ ชัน้ 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือ
ที่พึงจะเลือ่ นไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
วาระที่

เรื่อง
☐ (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
☐ (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
☐ เห็นด้วย

วาระที่

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

เรื่อง
☐ (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
☐ (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
☐ เห็นด้วย

วาระที่

☐ งดออกเสียง

เรื่อง
☐ (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
☐

วาระที่

☐ ไม่เห็นด้วย

(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

เรื่อง
☐ (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
☐ เห็นด้วย

วาระที่

เรื่อง

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

เลือกตั้งกรรมการ

ชื่อกรรมการ...................................................................................................................................................................
☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ...................................................................................................................................................................
☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ...................................................................................................................................................................
☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค
(สําหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศทีแ่ ต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทย)
เขียนที่
วันที่
เดือน
พ.ศ.
(1) ข้าพเจ้า
สัญชาติ
อยู่บา้ นเลขที่
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย ์
(2) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) โดยถือหุน้ สามัญจํานวนทัง้ สิน้
และออกเสียงลงคะแนนได้
รวม
หุน้
เสียง ดังนี ้
เท่ากับ
หุน้ สามัญ
หุน้
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
หุน้
หุน้
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
บุริมสิทธิ
(3) ขอมอบฉันทะให้
☐ 1.
อายุ
อยู่บา้ นเลขที่
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย ์
☐ 2.
อายุ
อยู่บา้ นเลขที่
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย ์
☐ 3.
นายอุดม พัวสกุล
อายุ
68
อยู่บา้ นเลขที่
944
ถนน
พระราม 4
ตําบล/แขวง
วังใหม่
อําเภอ/เขต
ปทุมวัน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย ์
10330
☐ 4.
นายวันชัย ศารทูลทัต
อายุ
73
อยู่บา้ นเลขที่
944
ถนน
พระราม 4
ตําบล/แขวง
วังใหม่
อําเภอ/เขต
ปทุมวัน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย ์
10330
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 ครัง้ ที่
27 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 14:00 น. ณ เดอะ มิตร-ติง้ รู ม สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชัน้ 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์
เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่พึงจะเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย
(3)

(4)

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
☐ มอบฉันทะตามจํานวนหุน้ ทัง้ หมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในครัง้ นี ้ ดังนี ้
☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ
☐ หุน้ สามัญ
หุน้
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
หุน้
☐ บุริมสิทธิ
หุน้
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
รวมสิทธิออกเสียงทัง้ หมดลงคะแนนได้ทงั้ หมด
เสียง
ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้

เสียง
เสียง
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วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562-63 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน
2562
☐ (ก)
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
☐ (ข)
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2562

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุน สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2562
☐ (ก)
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
☐ (ข)
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

วาระที่ 4

วาระที่ 5

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปั นผลและจัดสรรกําไร เพื่อเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย จากผลการดําเนินงาน
สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2562
☐ (ก)
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
☐ (ข)
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่ ้องพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ประจําปี 2563
☐ (ก)
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
☐ (ข)
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
☐ เห็นด้วย
☐
☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
1. ชื่อกรรมการ: นายปณต สิริวฒ
ั นภักดี
☐ เห็นด้วย
☐
2. ชื่อกรรมการ: นายธนพล ศิริธนชัย
☐ เห็นด้วย
☐
3. ชื่อกรรมการ: นายฐาปน สิริวฒ
ั นภักดี
☐ เห็นด้วย
☐

วาระที่ 6

วาระที่ 7

ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจําปี 2563
☐ (ก)
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
☐ (ข)
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งและกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจําปี 2563
☐ (ก)
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
☐ (ข)
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
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วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
☐
(ก)
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
☐
(ข)
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
☐ เห็นด้วย
☐ ไม่เห็นด้วย
☐ งดออกเสียง

(5)

การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนีใ้ ห้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่
ถูกต้องและไม่ถือเป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้

(6)

ในกรณีที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ ที่ประชุมมีการ
พิจ ารณาลงมติใ นเรื่อ งใดนอกเหนือ จากเรื่อ งที่ระบุไ ว้ข า้ งต้น รวมถึง กรณี ที่มีก ารแก้ไ ขเปลี่ย นแปลงหรือ เพิ่ม เติม ข้อ เท็จ จริง
ประการใด ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

กิจ การใดที่ผูร้ บั มอบฉัน ทะได้กระทํา ไปในการประชุม เว้น แต่ก รณี ที่ผูร้ บั มอบฉัน ทะไม่อ อกเสีย งตามที่ข า้ พเจ้า ระบุใ นหนัง สือมอบ
ฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
ลงชื่อ
ลงชื่อ
ลงชื่อ
ลงชื่อ

(

)

(

)

(

)

(

)

ผูม้ อบฉันทะ
ผูร้ บั มอบฉันทะ
ผูร้ บั มอบฉันทะ
ผูร้ บั มอบฉันทะ

หมายเหตุ
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค นีใ้ ช้เฉพาะกรณีที่ผถู้ ือหุน้ ที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ให้เท่านัน้
2. หลักฐานที่ตอ้ งแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถ้ อื หุน้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าํ เนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รบั อนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูร้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จํานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพือ่ แยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตัง้ กรรมการสามารถเลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุดหรือเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจําต่อแบบหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ค ตามแนบ
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ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
2563 ครัง้ ที่ 27 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 14:00 น. ณ เดอะ มิตร-ติง้ รูม สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชัน้ 5 ศูนย์การค้าสามย่าน
มิตรทาวน์ เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่พึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
วาระที่

เรื่อง
☐ (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
☐ (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
☐ เห็นด้วย

วาระที่

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

เรื่อง
☐ (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
☐ (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
☐ เห็นด้วย

วาระที่

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

เรื่อง
☐ (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
☐ (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
☐ เห็นด้วย

วาระที่

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

เรื่อง
☐ (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
☐ (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
☐ เห็นด้วย

วาระที่

เรื่อง

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

เลือกตั้งกรรมการ

ชื่อกรรมการ...................................................................................................................................................................
☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ...................................................................................................................................................................
☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ...................................................................................................................................................................
☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง
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