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เรียน

ท่านผูถ้ ือหุน้
หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2562-63

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ ที่ 6/256162 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 ได้มีมติให้จัดการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2562-63 ในวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน
2562 เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุม เดอะ มิตร-ติง้ รู ม สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์
เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ
การประชุมดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ครั้งที่ 26 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
17 มกราคม 2562
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 ครัง้ ที่ 26 ได้จดั ขึน้ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 และบริษัทฯ ได้
จัดทารายงานการประชุมและจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
กาหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.goldenland.co.th แล้ว โดยมีรายละเอียดตาม
เอกสารแนบ 1
ความเห็นของคณะกรรมการ
เห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 ครัง้ ที่ 26 ซึ่งจัดขึน้ เมื่อวันที่ 17 มกราคม
2562 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องแล้วให้ท่ปี ระชุม
วิสามัญผูถ้ ือหุน้ รับรองรายงานการประชุมครัง้ ดังกล่าว
จานวนเสียงทีต่ ้องใช้เพื่อผ่านมติ
คะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

รั บ ทราบความเห็นเกี่ย วกับ การเพิก ถอนหุ้นของบริ ษัทฯ ออกจากการเป็ นหลั กทรั พย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อเสนอของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์
ตี้ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ในฐานะผู้ทาคาเสนอซือ้ ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ตามที่บริษัทฯ ได้รบั หนังสือแจ้งความประสงค์ในการเข้าทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั้ หมดของบริษัทฯ
เพื่อการเพิกถอนหุน้ จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ลงวันที่ 20 กันยายน 2562
จาก บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ("FPT" หรือ “ผู้ทาคาเสนอซือ้ ”)
ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัทฯ โดย ณ วันที่ 20 กันยายน 2562 FPT ถือหุน้ ในบริษัทฯ จานวนรวม
ทัง้ สิน้ 2,202,086,001 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 94.77 ของจานวนหุน้ ที่ออกและจาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของ
บริษัทฯ โดย FPT มีความประสงค์ในการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั้ หมดของบริษัทฯ ในส่วนที่เหลือ
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จานวน 121,633,999 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 5.23 ของจานวนหุน้ ที่ออกและจาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของ
บริษัทฯ เพื่อทาการเพิกถอนหุน้ ของบริษัทฯ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ฯ ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") ในราคาเสนอซือ้ 8.55 บาทต่อหุน้ และขอให้บริษัทฯ ดาเนินการใดๆ ที่จาเป็ น
และสมควรเพื่อให้การเพิกถอนหุ้นดังกล่าวเป็ นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ ยวข้องว่าด้วยการเพิกถอน
หลักทรัพย์จดทะเบียนนั้น ทัง้ นี ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 6/2561-62 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20
กันยายน 2562 ได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการเพิก
ถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีมติอนุมัติ
แต่งตัง้ บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โดยความเห็นชอบของ
กรรมการอิสระ ให้เป็ นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อเสนอแนะความเห็น และชีแ้ จงต่อผูถ้ ือหุน้ ของ
บริษัทฯ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมตั ิการเพิกถอนหุน้ ของบริษัทฯ ออกจากการเป็ นหลัก ทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ในการนี ้ เพื่อให้เป็ นไปตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.
2542 ซึ่งได้กาหนดให้บริษัทจดทะเบียนจัดส่งความเห็นของกรรมการอิสระและความเห็นของที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระมาพร้อมกับ หนัง สือเชิ ญประชุม ผู้ ถือ หุ้น และให้บริษัทจดทะเบียนและที่ ป รึก ษา
ทางการเงินอิสระชีแ้ จงต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อเสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับการเพิกถอนหุน้ ของบริษัทฯ
ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และข้อเสนอของผูท้ าคาเสนอซือ้ ให้ผู้
ลงทุนทั่วไปทราบ บริษัทฯ จึงได้นาส่งความเห็นของกรรมการอิสระและความเห็นของที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนีเ้ พื่อการพิจารณาของผูถ้ ือหุน้ ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบ 3 และ 4 ตามลาดับ และบริษัทฯ จะจัดให้มีการชีแ้ จง (presentation) รายละเอียดข้างต้น
ต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในวันประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2562-63 ครัง้ นีด้ ว้ ย
ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ
เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ รับทราบความเห็นเกี่ยวกับการเพิกถอนหุน้ ของบริษัทฯ ออก
จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลั กทรัพย์ฯ และข้อเสนอของผูท้ าคาเสนอซือ้ ตลอดจน
ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งจะได้ชีแ้ จงโดยบริษัทฯ และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของผูถ้ ือหุน้
จานวนเสียงทีต่ ้องใช้เพื่อผ่านมติ
วาระนีเ้ ป็ นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ และการมอบอานาจทีเ่ กี่ยวข้อง
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
เนื่องด้วยบริษัทฯ ได้รบั หนังสือแจ้งความประสงค์ในการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั้ หมดของบริษัทฯ
เพื่อการเพิกถอนหุน้ จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบีย นในตลาดหลักทรัพย์ฯ จาก FPT ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้
รายใหญ่ ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 โดย FPT มีความประสงค์ในการทาคาเสนอซือ้
หลักทรัพย์ทงั้ หมดของบริษัทฯ ในส่วนที่เหลือทัง้ หมดจานวน 121,633,999 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 5.23
ของจานวนหุน้ ที่ออกและจาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษัทฯ เพื่อทาการเพิกถอนหุน้ ของบริษัทฯ ออก
จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเป็ นไปตามแผนการดาเนินงานภายหลังการ
ทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ตามที่ได้ระบุไว้ในคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของบริษัทฯ (แบบ 247-4) ฉบับลง
วันที่ 4 มิถนุ ายน 2562

โดย FPT จะทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ในครัง้ นี ้ ในราคาเสนอซือ้ 8.55 บาทต่อหุน้ โดย FPT อาจปรับ
ราคาเสนอซือ้ ได้หาก (1) บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ หรือ (2) บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลง
2

มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ซ่งึ ส่งผลให้จานวนหุ้นเพิ่มขึน้ หรือลดลง หรือ (3) บริษัทฯ มีการให้สิทธิซือ้ หุน้ เพิ่มทุน
หรือใบสาคัญแสดงสิทธิในการซือ้ หุน้ เพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้แก่ผูถ้ ือหุน้ ตามส่วนจานวนหุน้ ที่ถืออยู่เดิม
ทั้ ง นี ้ ตามหลั ก เกณฑ์ท่ี ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากั บ ตลาดทุ น ที่ ทจ. 12/2554 เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการใน การเข้าถื อหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม)
ทั้ง นี ้ FPT จะด าเนิ น การท าค าเสนอซื อ้ หลัก ทรัพ ย์เ พื่ อ การเพิ ก ถอนหุ้น ของบริ ษั ท ฯ จากการเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังจากที่เงื่อนไขดังต่อไปนีส้ าเร็จครบถ้วน
1)

ที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น ของบริษั ท ฯ มี ม ติ อ นุมัติ ก ารเพิ ก ถอนหุ้น ของบริษัท ฯ ออกจากการเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวน
หุน้ ที่ออกและจาหน่ายแล้วทัง้ หมดของบริษัทฯ และต้องไม่มีผถู้ ือหุน้ คัดค้านการเพิกถอนหุน้
ของบริษัทฯ เกินร้อยละ 10 ของจานวนหุน้ ที่ออกและจาหน่ายแล้วทัง้ หมดของบริษัทฯ ตาม
หลักเกณฑ์การเพิกถอนหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ

2)

การเพิกถอนหุน้ ของบริษัทฯ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
จะต้องได้รบั อนุมัติ และ/หรือ ผ่อนผันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงตลาดหลักทรัพย์ฯ
สถาบันการเงิน ผูถ้ ือหุน้ กู้ และคู่สญ
ั ญาอื่น ๆ ตามสัญญาที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีท่จี าเป็ น)

ในการนี ้ หากที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ มีมติอนุมตั ิการเพิกถอนหุน้ ของบริษัทฯ จากการเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ จะต้องยื่ นแบบคาขอถอนหุน้ ออกจากการเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียน (F10-7) ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเมื่อการเพิกถอนดังกล่าวจะต้องได้รบั อนุมตั ิ
และ/หรือ ผ่อนผันจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) แล้ว FPT จะเป็ นผูท้ าคา
เสนอซือ้ หลักทรัพย์ส่วนที่เหลือทัง้ หมดของบริษัทฯ เพื่อเพิกถอนหุน้ ของบริษัทฯ จากการเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามหลักเกณฑ์ท่กี าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
และกฎเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในราคาเสนอซือ้ 8.55 บาทต่อหุน้ ตามที่ได้ระบุไว้ขา้ งต้น
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัทฯ (ยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้แก่ นายปณต สิริวฒ
ั นภักดี, นาย
ฐาปน สิรวิ ฒ
ั นภักดี, นายโชติพฒ
ั น์ พีชานนท์, นายสิทธิชยั ชัยเกรียงไกร และนายธนพล ศิรธิ นชัย ผูร้ บั
มอบอานาจ) ได้มีมติอนุมตั ิให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการมอบอานาจให้ นายธน
พล ศิรธิ นชัย และนายสมบูรณ์ วศินชัชวาล มีอานาจพิจารณากาหนดรายละเอียด และ/หรือดาเนินการ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการขอเพิกถอนหุน้ ของบริษัทฯ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในครัง้ นี ้ รวมถึงเรื่องต่างๆ ดังนี ้ เพื่อให้การดาเนินการเป็ นไปโดยสะดวกและเพื่อ
ประโยชน์สงู สุดของบริษัทฯ
(1)
(2)

การกาหนดรายละเอียด แก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ลงนามในเอกสาร และ/
หรือ ข้อตกลงที่เกี่ ยวข้องกับการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
การติ ด ต่ อ ประสานงาน ขออนุญ าต ขอผ่ อ นผัน ยื่ น เอกสารใด ๆ และการด าเนิ น การที่
เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่มีอานาจกากับดูแล หรือหน่วยงานต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกาหนด ซึ่ง
รวมถึงตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
สถาบันการเงิน ผูถ้ ือหุน้ กู้ และบุคคลหรือองค์กรใดๆ ที่เกี่ยวข้องและจาเป็ นกั บการเพิกถอน
หลักทรัพย์ รวมถึงการดาเนินการใดๆ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียด ของกฎหมาย
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความเห็น หรือแนวปฏิบตั ิของหน่วยงานดังกล่าว และ
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(3)

การดาเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการเพิกถอนหุน้ ของบริษัทฯ ออกจาก
การเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทัง้ นี ้ โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับการเพิกถอนหุน้ ดังกล่าวต่อไปนีเ้ พิ่มเติมใน
(1) แบบรายงานการขอถอนหุน้ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน (F10-6) ตามเอกสารแนบ 2
(2) ความเห็นของกรรมการอิสระเกี่ ยวกับการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามเอกสารแนบ 3
(3) รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการเพิกถอนหุน้ ของบริษัทฯ จากการเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามเอกสารแนบ 4
(4) แบบรายงานการเปิ ดเผยข้อมูลเพิ่มเติมของบริษัทฯ (แบบ 56-1) ซึ่งได้มีการปรับปรุงให้เป็ นข้อมูล
ปั จจุบนั ตามเอกสารแนบ 5
ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ (ยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้แก่ นายปณต สิริวัฒนภักดี ,
นายฐาปน สิรวิ ฒ
ั นภักดี, นายโชติพฒ
ั น์ พีชานนท์ และนายสิทธิชยั ชัยเกรียงไกร) เห็นควรให้เสนอต่อที่
ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการเพิกถอนหุน้ ของบริษัทฯ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรัพ ย์ฯ ตามข้อ เท็ จ จริ ง และเหตุ ผ ลข้า งต้น รวมทั้ ง การมอบอ านาจให้
นายธนพล ศิริธนชัย* และนายสมบูรณ์ วศินชัชวาล มีอานาจพิจารณากาหนดรายละเอียด และ/หรือ
ดาเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการขอเพิกถอนหุน้ ของบริษัทฯ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ
หมายเหตุ* นายธนพล ศิริธนชัย งดให้เห็นความเห็นในวาระการมอบอานาจ เนื่องจากเป็ นผูร้ บั มอบ
อานาจ
จานวนเสียงทีต่ ้องใช้เพื่อผ่านมติ
คะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนหุน้ ที่ออกจาหน่ายแล้วทัง้ หมดของบริษัทฯ และต้อง
ไม่มีผถู้ ือหุน้ คัดค้านการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เกินร้อยละ 10 ของจานวนหุน้ ที่ออกจาหน่าย
แล้วทัง้ หมดของบริษัทฯ
วาระที่ 4

พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถ้ ือหุน้ โปรดเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2562-63 ในวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน
2562 เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุม เดอะ มิตร-ติง้ รู ม สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์
เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยขอให้ศกึ ษาข้อมูลเอกสารและหลักฐานที่
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการ
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 7 โดยบริษัทฯ จะดาเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ
ตามเอกสารแนบ 8
ในกรณีท่ีผถู้ ือหุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ดว้ ยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
ของบริษัทฯ เข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผูถ้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายนาม
และรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 6 และส่งหนังสือมอบฉันทะตามเอกสารแนบ 10 พร้อมเอกสารประกอบมายัง
เลขานุการบริษัท ณ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน) อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์
เลขที่ 944 มิตรทาวน์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ ชัน้ ที่ 20 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยให้
เอกสารส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562
เพื่อความสะดวกหากผูถ้ ือหุน้ ท่านใดประสงค์จะแต่งตัง้ บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนใน
การประชุมครัง้ นี ้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ที่ส่งมาตามเอกสารแนบ 10 หรือสามารถ
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Download หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผถู้ ือหุน้ เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและ
แต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ) ได้ท่ี www.goldenland.co.th โดยให้เลือกใช้
แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านัน้
ทัง้ นี ้ เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2562-63 เป็ นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว
และเรียบร้อย บริษัทฯ จะเปิ ดให้ท่านผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะลงทะเบียนได้ตงั้ แต่เวลา 11:30 น. ของวันประชุม ณ ห้อง
ประชุม เดอะ มิตร-ติง้ รูม สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชัน้ 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวง
วังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
อนึ่ง บริษัทฯ กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2562-63 ในวันที่ 7 ตุลาคม
2562 (Record Date)
ขอแสดงความนับถือ

(นายธนพล ศิรธิ นชัย)
ประธานอานวยการ
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ครัง้ ที่ 26
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
ประชุมวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องวิคเตอร์ 2 – 3 วิคเตอร์ คลับ ชั้น 8 สาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์
เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร 10500
กรรมการทีเ่ ข้าร่วมประชุม:
1. นายวันชัย
ศารทูลทัต
2. นายปณต

สิรวิ ฒ
ั นภักดี

3. นายชายน้อย

เผื่อนโกสุม

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

พัวสกุล
ชินแสงอร่าม
สิรวิ ฒ
ั นภักดี
พีชานนท์
ชัยเกรียงไกร
ศิรธิ นชัย

นายอุดม
นายชินวัฒน์
นายฐาปน
นายโชติพฒ
ั น์
นายสิทธิชยั
นายธนพล

ผู้บริหารทีเ่ ข้าร่วมประชุม:
1. นายแสนผิน
สุขี
2. นายสมบูรณ์
วศินชัชวาล
3. นายวิทวัส
คุตตะเทพ
์
4. นายเทพศักดิ
นพกรวิเศษ
5. นางสาวธีรนันท์
กรศรีทิพา
6. นางสาวปรัศนีย ์
สุระเสถียร

ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
และสรรหา / กรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร /
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกากับดูแลบรรษัทภิบาล /
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา / กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกากับดูแลบรรษัทภิบาล
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ / กรรมการบริหาร
กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกากับ
ดูแลบรรษัทภิบาล / ประธานอานวยการ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน
รองกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานโครงการเชิงพาณิชยกรรม
รองกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน
รองกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานพัฒนาธุรกิจรีเทล
เลขานุการบริษัท และรองกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานกลยุทธ์องค์กรและการ
ลงทุน

ผู้สอบบัญชีทเี่ ข้าร่วมประชุม
1. นางสาวนิตยา
เชษฐโชติรส
ตัวแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
2. นางวิไล
บูรณกิตติโสภณ ตัวแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
3. นายเกรียงไกร
โภคานุกรม
ตัวแทนจากบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
ทีป่ รึกษากฎหมายทีเ่ ข้าร่วมประชุม
1. นางสาวประทุมพร สมบูรณ์พลู ผล
2. นางสาวพิมพ์ขวัญ ทรัพย์ประเสริฐ

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จากัด
ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จากัด

เริ่มการประชุมเวลา 10:00 น.

นายวันชัย ศารทูลทัต ประธานกรรมการ ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ ได้กล่าว
ต้อนรับและขอบคุณท่านผูถ้ ือหุน้ ที่ได้เข้าร่วมประชุม และแถลงว่าการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 ครัง้ ที่ 26 ในวันนี ้
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เป็ นไปตามมติท่ปี ระชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2561-62 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตาม
ระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม
โดยบริษัทฯ ได้กาหนดวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 ครัง้
ที่ 26 (Record Date) ในวันศุกร์ท่ี 14 ธันวาคม 2561
บริษัทฯ มีทนุ ชาระแล้วเป็ นเงินทัง้ สิน้ 11,037,670,000 บาท โดยมีมลู ค่าหุน้ ที่ตราไว้หนุ้ ละ 4.75 บาท คิดเป็ นจานวน
หุน้ ทัง้ หมดที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม จานวน 2,323,720,000 หุน้ จากผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หมดจานวน 6,129 ราย โดยในการประชุมสามัญผู้
ถือหุน้ ประจาปี 2562 ครัง้ ที่ 26 นี ้ มีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จานวน 127 ราย ถือหุน้ รวมกันเท่ากับ 14,622,871 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ 0.63 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษัทฯ และมีผรู้ บั มอบฉันทะแทนผูถ้ ือหุน้ จานวน 261 ราย
ถือหุน้ รวมกันเท่ากับ 2,057,508,567 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 88.54 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษัทฯ รวมมีผถู้ ือ
หุน้ ที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะทัง้ สิน้ จานวน 388 ราย ถือหุน้ รวมกันทัง้ หมด 2,072,171,438 หุน้ คิดเป็ น
ร้อยละ 89.17 ของ จานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษัทฯ ซึ่ง ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แ ล้ว
ทัง้ หมดของบริษัทฯ จึงครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ
ก่อนเริ่มการประชุม ประธานฯ ได้กล่าวแนะนา กรรมการบริษัท ซึ่งเข้าร่วมประชุมทัง้ หมด 9 ท่าน (คิดเป็ นสัดส่วน
ร้อยละ 100 ของกรรมการทัง้ หมด) ผูบ้ ริหาร ผูส้ อบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุม
ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็ นการส่งเสริมการกากับดูแลกิจการที่ดี และเป็ นการปฏิบตั ิต่อ
ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ก่อนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ นี ้ บริษัทฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ เสนอระเบียบวาระ
การประชุมสาหรับการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการบริษัท ตาม
หลักเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ กาหนดผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.goldenland.co.th) ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่
30 กันยายน 2561 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา
คัดเลือกเป็ นกรรมการบริษัท
ในส่วนของการกากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้รบั ผลการประเมินจัดอยู่ในระดับดีเลิศประจาปี 2561 จากโครงการ
สารวจการกากับดูแลกิจการบริษัทไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
จากนัน้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธนพล ศิริธนชัย กรรมการและประธานอานวยการ ชีแ้ จงวิธีปฏิบตั ิใน
การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมครัง้ นีใ้ ห้แก่ผถู้ ือหุน้ ทุกท่านทราบ ดังนี ้
• ผูถ้ ือหุน้ ทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุน้ ที่ตนถือ โดยให้นบั หนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสียง
• ในการลงคะแนนเสียง การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ในที่
ประชุมและของผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะซึ่งบันทึกไว้ล่วงหน้าเมื่อผูร้ บั มอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
โดยการนับผลการลงคะแนนเสียงแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท ได้แก่
(1)

(2)

วาระที่ตอ้ งได้รับมติอนุมัติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะคานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมี
สิทธิออกเสียงที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็ นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ที่งด
ออกเสียง
วาระที่ตอ้ งได้รบั มติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือ
หุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จะคานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผูถ้ ือ
7
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(3)

หุน้ ทัง้ หมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออก
เสียง
วาระที่ตอ้ งได้รบั มติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือ
หุน้ ที่มาประชุม จะคานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผูถ้ ือหุน้ ทั้งหมดที่มาประชุม ที่ออก
เสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

ถ้ามีผถู้ ือหุน้ ใดที่ไม่เห็นด้วยหรือประสงค์จะงดออกเสียง ขอให้ท่านผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่เห็นด้วย หรือประสงค์จะงดออกเสียง
กาเครื่องหมายกากบาท  ลงในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในบัตรลงคะแนน และขอให้ผถู้ ือหุน้ ยกมือขึน้
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บบัตรลงคะแนน เพื่อนาไปตรวจนับคะแนน สาหรับท่านผูถ้ ือหุน้ ที่เห็นด้วยหรือผูถ้ ือ
หุน้ ที่ไม่งดออกเสียงจะถือว่าอนุมตั ิ
• วาระที่ 2 จะไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็ นวาระเพื่อรับทราบรายงานผลการดาเนินงานของ
บริษัทฯ สาหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2561
• วาระที่ 5 ซึ่งเป็ นวาระพิจารณาอนุมตั ิการเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งพ้นจากตาแหน่งตามวาระ
ประจ าปี 2562 ขอให้ท่ี ป ระชุม พิ จ ารณาเลื อ กตั้ง กรรมการเป็ น รายบุค คล เพื่ อ ความโปร่ง ใส โดยใช้
หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนเช่นเดียวกับที่ได้กล่าวไปข้างต้น
• การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี ้ จะถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็ นโมฆะหรือบัตรเสีย ไม่นับเป็ น
คะแนน
1)
2)
3)
4)

ตรลงคะแนนที่มีการทาเครื่องหมายเกินกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณี Custodian
บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน ยกเว้นกรณี Custodian
บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกากับ
บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่

ก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนัน้ ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผถู้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะที่ตอ้ งการซักถามหรือแสดงความ
คิดเห็น กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ท่ีประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้ วยทุกครัง้ เพื่อบันทึกรายงานการ
ประชุม
ในกรณีท่ีผถู้ ือหุน้ มีขอ้ ซักถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากวาระที่กาลังพิจารณาอยู่
ขอความกรุณานาไปสอบถาม หรือแสดงความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม ซึ่งเป็ นการพิจารณาเรื่องอื่นๆ และ
ขอความกรุณาท่านผูถ้ ือหุน้ ให้ความเห็น หรือซักถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซา้
กัน เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ รายอื่นได้ใช้สิทธิดว้ ย จึงขอความกรุณาผูถ้ ือหุน้ โปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็ นไป
ด้วยดีและเพื่อเป็ นการบริหารเวลาในการประชุมให้อยู่ในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้ท่ีประชุมต้องรอผลการลงคะแนน
ของวาระการประชุมที่ทาการพิจารณา บริษัทฯ จะดาเนินการเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาวาระการประชุมถัดไป และเมื่อที่
ประชุมพิจารณาวาระการประชุมถัดไปเสร็จแล้ว บริษัทฯ จะแสดงผลการลงคะแนนของวาระการประชุมก่อนหน้า นีใ้ ห้ท่ี
ประชุมทราบ และเพื่อความโปรงใสในการนับคะแนน บริษัทฯ ได้เชิญ นางสาวพิมพ์ขวัญ ทรัพย์ประเสริฐ ตัวแทนจาก บริษัท
วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จากัด ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ เป็ นผูส้ งั เกตการณ์การนับคะแนนเสียงในที่ประชุม
เพื่อทาหน้าที่ดูแลและตรวจสอบให้การประชุมเป็ นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับ ของบริษัทฯ ตาม
หลักเกณฑ์การกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนและได้เชิญอาสาสมัครตัวแทนผูถ้ ือหุน้ เข้าร่วมเป็ นพยานในการนับ
คะแนนเสียงในที่ประชุม ซึ่งในการนี ้ นางอัญชุลี เหล่าพงษ์ศร ผูร้ บั มอบฉันทะ ได้อาสาเป็ นตัวแทนผูถ้ ือหุน้ เข้าร่วมดาเนินการ
ดังกล่าว
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ต่อจากนัน้ ประธานฯ ได้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี ้
วาระที่ 1

พิ จ ารณารั บ รองรายงานการประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจ าปี 2561 ครั้ ง ที่ 25 ซึ่ ง ประชุ ม เมื่ อ วั น ที่
18 มกราคม 2561

ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561 ครัง้ ที่ 25 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 ให้ท่ีประชุมรับทราบ โดยรายละเอียดปรากฏตามสาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจาปี 2561 ครัง้ ที่ 25 ซึ่งได้จดั ส่งให้แก่ผถู้ ือหุน้ พร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ นีแ้ ล้ว
จากนัน้ ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผถู้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนีห้ รือไม่
เมื่อไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561 ครัง้ ที่ 25 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561
ในการนีป้ ระธานฯ ได้แจ้งให้ท่ี ประชุมทราบว่า วาระนีจ้ ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
จานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติเป็ นเอกฉันท์รบั รองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561 ครัง้ ที่
25 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 ตามที่เสนอ โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนนเป็ นดังนี ้
ร้อยละของจานวนเสียงทัง้ หมดของ
จานวนผูถ้ ือหุ้น
จานวนเสียง
ผู้ถือหุน้ ทีม่ าประชุม
มติ
(ราย)
(1 หุน้ = 1 เสียง)
และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
413 ราย
2,073,437,478 เสียง
100.00000
ไม่เห็นด้วย
0 ราย
0 เสียง
0.00000
จานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม
2,073,437,478 เสียง
และออกเสียงลงคะแนน
0 ราย
0 เสียง
งดออกเสียง
0 ราย
0 เสียง
บัตรเสีย
วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2561

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธนพล ศิริธนชัย ประธานอานวยการ (“ประธานอานวยการ”) และ นาย
สมบูรณ์ วศินชัชวาล รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน (“รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชี
และการเงิน”) เป็ นผูช้ ีแ้ จงรายละเอียดผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561
ประธานอานวยการ ได้สรุ ปรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ สาหรับปี 2561 และแผนธุรกิจในปี 2561
พร้อมฉายวีดีทศั น์ประกอบให้ท่ปี ระชุมรับทราบ ดังนี ้
• ในปี ท่ีผ่านมาธุรกิจของบริษัทฯ มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ มียอดขายประมาณ 15,800
ล้านบาท และมีผลกาไรประมาณ 2,100 ล้านบาท คิดเป็ นการเติบโตประมาณร้อยละ 75 เนื่องจากการ
เปิ ดโครงการใหม่จานวน 19 โครงการ ซึ่งมีมลู ค่าประมาณ 23,000 ล้านบาท นอกจากนี ้ บริษัทฯ ได้นา
ระบบการบริหารทรัพยากรองค์กร SAP S/4HANA มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน ทัง้ นี ้ บริษัทฯ
ยังได้รบั รางวัลในส่วนของการกากับดูแลกิจการที่ดีต่อเนื่องกันเป็ นปี ท่ี 2
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• ในปี 2562 นี ้ บริษัทฯ ตัง้ ใจที่จะวางแผนในการดาเนินธุรกิจให้รอบคอบมากขึน้ โดยคานึงถึงปั จจัยต่างๆ
ได้แก่ การกีดกันทางการค้าของประเทศจีนและสหรัฐอเมริกา สถานการณ์การเมืองภายในประเทศ อัตรา
ดอกเบีย้ รวมถึงมาตรการกากับดูแลเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ทัง้ นี ้ บริษัทฯ มีแผนที่จะเพิ่ มคุณภาพของ
สินค้าและใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการรองรับการขยายตัวของบริษัทฯ นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยังได้รว่ มมือ
กับกลุ่มบริษัท Fraser เพื่อพัฒนาความเป็ นมืออาชีพของบริษัทฯ
• สาหรับธุรกิจที่อยู่อาศัย บริษัทฯ มีแผนที่จะเปิ ดโครงการที่อยู่อาศัยใหม่จานวน 25 โครงการ เพิ่มขึน้ จากปี
ก่อนหน้าที่มีอยู่จานวน 53 โครงการ คิดเป็ นอัตราการเติบโตร้อยละ 30 โดยจะมีการขยายตัวไปยังพืน้ ที่
ต่างๆ ทัง้ ปริมณฑลและต่างจังหวัด
• สาหรับธุรกิจโครงการเชิงพาณิ ชยกรรม บริษัทฯ ได้บริหารจัดการอาคารปาร์คเวนเชอร์ อาคารสาทร
สแควร์ และอาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ซึ่งมีอตั ราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของโครงการสามย่าน
มิตรทาวน์ ได้ดาเนินการก่อสร้างไปแล้วกว่าร้อยละ 60 ซึ่งได้เป็ นไปตามแผนที่กาหนดไว้และคาดว่าจะ
สามารถเปิ ดให้บริการได้ในช่วงปลายปี 2562
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน รายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ สาหรับปี สนิ ้ สุด วันที่
30 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งได้จดั ทารายละเอียดปรากฏตามรายงานประจาปี 2561 ในรูปแบบ CD-ROM ตามที่ได้จดั ส่งให้กับ
ผูถ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมครัง้ นี ้ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ภาพรวมผลประกอบการสาหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2561 เปรียบเทียบกับปี 2560
ตามที่บริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาบัญชีจากเดิมรอบปี บัญชีของบริษัทฯ เริ่มต้นในวันที่ 1
มกราคม และสิน้ สุดในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี เป็ นเริ่มต้นในวันที่ 1 ตุลาคม และสิน้ สุดในวันที่ 30 กันยายนของทุกปี โดย
เริ่ม รอบปี บัญ ชี แ รกในปี 2560 ดัง นั้น ผลการด าเนิ น งานในปี 2560 จึ ง มี เ พี ย ง 9 เดื อ น ในการนี ้ เพื่ อ ประโยชน์ใ นการ
เปรียบเทียบภาพรวมผลประกอบการ บริษัทฯ จึงทาการเปรียบเทียบผลการดาเนินงานย้อนหลัง 4 ปี โดยที่แต่ละปี มีรอบ
ระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม และสิน้ สุดในวันที่ 30 กันยายน เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ พิจารณา ซึ่งสามารถสรุปผลประกอบการ
เปรียบเทียบกับปี 2560 ได้ดงั นี ้
รายได้
• บริษัทฯ มีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์สาหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2561 จานวน 14,053 ล้าน
บาท เพิ่มขึน้ จากงวดเดียวกันของปี 2560 ซึ่งมีจานวน 10,550 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราการเติบโตร้อยละ
33 จากการเปิ ดโครงการเพิ่มขึน้ ในระหว่างปี
• บริษัทฯ มีรายได้จากการให้เช่าและบริการสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2561 จานวน 959 ล้านบาท
เพิ่มขึน้ จากงวดเดียวกันของปี 2560 ซึ่งมีจานวน 837 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราการเติบโตร้อยละ 15 โดยมี
สาเหตุหลักมาจากอาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ มีอตั ราการให้เช่าพืน้ ที่เพิ่มขึน้
• บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจโรงแรมสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2561 จานวน 551 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จาก
งวดเดียวกันของปี 2560 ซึ่งมีจานวน 511 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราการเติบโตร้อยละ 8 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
การโรงแรมโมเดน่า บาย เฟรเซอร์ส
• ทัง้ นี ้ บริษัทฯ มีรายได้โดยรวมเพิ่มขึน้ ร้อยละ 29
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ค่าใช้จ่าย
• บริษัทฯ มีตน้ ทุนขายอสังหาริมทรัพย์ ต้นทุนการให้เช่าและต้นทุนธุรกิจโรงแรมที่เติบโตตามสัดส่วน ทัง้ นี ้
ต้นทุนการให้เช่าและธุรกิจโรงแรมเติบโตขึน้ ร้อยละ 3 ในขณะที่รายได้จากการให้เช่าและจากธุรกิจโรงแรม
เติบโตขึน้ ร้อยละ 12 จึงเป็ นผลทาให้ในปี 2561 บริษัทฯ มีอตั รากาไรขัน้ ต้นเพิ่มขึน้
• ค่าใช้จ่ายในการขายเติบโตมากในปี 2561 เนื่องจากการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ที่มากขึน้ ตามจานวน
โครงการที่เปิ ดใหม่ ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารเติบโตเพียงเล็กน้อยที่อัตราร้อยละ 7 เนื่องจากมีการตัง้
สารองทรัพย์สินด้อยค่าในปี 2560
จากผลการดาเนินงานข้างต้น ส่งผลให้บริษัทฯ มีผลกาไร จากผลการดาเนินงานสาหรับปี สิน้ สุด วันที่ 30
กันยายน 2561 จานวน 2,100 ล้านบาท โดยเติบโตขึน้ ที่อตั ราร้อยละ 76
ฐานะการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
• บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทัง้ สิน้ จานวน 39,202 ล้านบาท เพิ่มขึน้ เป็ นจานวนประมาณ 8,397 ล้านบาท โดย
มีสาเหตุดังนี ้ (1) การเติบโตจากการซือ้ ที่ดินเพื่อเตรียมพัฒนาโครงการใหม่ จานวน 25 โครงการ (2)
บริษัทฯ ได้ชาระเงินลงทุนในบริษัท เกษมทรัพย์ภกั ดี จากัด เพิ่มขึน้ จนครบเต็มจานวนแล้ว
• บริษัทฯ มีหนีส้ ินรวมทัง้ สิน้ จานวน 23,312 ล้านบาท เพิ่มขึน้ เป็ นจานวนประมาณ 6,871 ล้านบาท โดยมี
สาเหตุดงั นี ้ (1) การก่อหนีโ้ ดยการกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน (2) การออกและเสนอขายหุน้ กู้ และ (3) เจ้าหนี ้
การค้าและเจ้าหนีอ้ ื่น ๆ เพิ่มขึน้
• บริษัทฯ มีส่วนของผูถ้ ือหุน้ จานวน 15,890 ล้านบาท เพิ่มขึน้ เป็ นจานวนประมาณ 1,534 ล้านบาท จาก
กาไรที่เกิดขึน้ จากผลการดาเนินงานสาหรับปี สิน้ สุด วันที่ 30 กันยายน 2561 จานวน 2,100 ล้านบาท หัก
ด้วยเงินปั นผลจ่ายของปี ก่อนจานวน 598 ล้านบาท
• ปั จจุบัน บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนีส้ ินรวมต่อทุนเท่ากับ 1.47 อัตราส่ วนหนีส้ ินรวมต่อทุนตามเงื่อนไขใน
ข้อกาหนดสิทธิหนุ้ กูเ้ ท่ากับ 1.04 และอัตราส่วนหนีส้ ินที่มีภาระดอกเบีย้ ต่อทุนเท่ากับ 0.76
จากนัน้ ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าผูถ้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี ้ หรือไม่
นางสาวจิณณพักตร์ พรพิบูลย์ ผูถ้ ือหุน้ ขอให้คณะกรรมการชีแ้ จงรายละเอียดของต้นทุนอื่นที่เพิ่มขึน้ มาร้อยละ 41
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน ชีแ้ จงว่า ในส่วนของต้นทุนอื่นที่เพิ่มขึน้ มานัน้ ส่วน
ใหญ่มาจากต้นทุนค่าการจัดการเนื่องจากในปี ท่ีผ่านมา บริษัทฯ ได้เข้าไปบริหารจัดการให้กับบริษัท เกษมทรัพย์ภกั ดี จากัด
ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการสามย่าน มิตรทาวน์ ที่จะเปิ ดให้บริการในช่วงปลายปี 2562 ซึ่งสอดคล้องกับการที่บริษัทฯ มี
รายได้ค่าการจัดการที่เพิ่มขึน้
นายสมยศ ศักดิ์ศรีคุณา อาสาพิทักษ์สิทธิผูถ้ ือหุน้ ผูร้ บั มอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย ขอให้
ชีแ้ จงรายละเอียดของการปรับกลยุทธ์เพื่อการเติบโตในการดาเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2562
ประธานอานวยการ ชีแ้ จงว่า ในปี นจี ้ ะมีความท้าทายใหม่ๆ จากหลายปั จจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง อย่างไร
ก็ดี บริษัทฯ มีแผนที่จะเพิ่มอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยความรอบคอบ โดยจะวางแผนในด้านการเงิน การบริหารเงิน
การทาการตลาด รวมถึงการสารวจคู่แข่งในตลาดให้ละเอียดและรัดกุมขึน้
นางสาวจิณณพักตร์ พรพิบูลย์ ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า บริษัทฯ มีนโยบายในการควบคุมต้นทุนอย่างไร โดยจะ
มีการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพื่อพัฒนาบริษัทฯ และลดต้นทุนอย่างไร และมีการนาเสนอสินค้าใหม่ๆ เพื่อที่จะช่วงชิง
ส่วนแบ่งทางการตลาดอย่างไร
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ประธานอานวยการ ชีแ้ จงว่า บริษัทฯ ได้มีการนานวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาการก่อสร้างให้เป็ นไปอย่าง
รวดเร็วขึน้ และลดขัน้ ตอนในการก่อสร้างลงเพื่อลดต้นทุน
นายแสนผิน สุขี กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชีแ้ จงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ มีผลการดาเนินงานเติบโตขึน้ เนื่องจาก
มีการเปิ ดโครงการใหม่ๆ เพิ่มขึน้ จากปี ท่ีผ่านมา โดยส่วนโครงการที่พฒ
ั นาส่วนใหญ่เป็ นเขตพืน้ ที่ท่ีขายดี นอกจากนี ้ บริษัทฯ
มีการขยายในส่วนของ Neo Home ซึ่งเป็ นบ้านในเขตเมืองที่มีราคาตัง้ แต่ 5 ถึง 8 ล้านบาท โดยเป็ นบ้านที่มีราคาและทาเลที่
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ทั้งนี ้ บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายตลาด Town Home เพิ่มเติมในเขตพืน้ ที่ตอนเหนือ
รวมถึงการขยายตลาด City Home ในเขตเมือง ได้แก่ บริเวณสาทรและแจ้งวัฒนะ ดังนัน้ แผนธุรกิจของบริษัทฯ ในปี นี ้ จึงเป็ น
การขายสินค้าใหม่ๆ ในทาเลใหม่ๆ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ จะยังคงมุ่งเน้นที่ตลาดหลัก คือ โครงการ Town Home ทัง้ นี ้ สิ่งเหล่านี ้
เป็ นแรงผลักดันที่ทาให้บริษัทฯ มีการเติบโตของรายได้อย่างต่อเนื่อง
ประธานกรรมการบริหาร ชีแ้ จงเพิ่มเติมว่า แผนธุรกิจที่บริษัทฯ ได้นาเสนอในการประชุมครัง้ นี ้ ได้มีการ
คานึงถึงความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลก การชะลอตัวในการจับจ่ายใช้สอย และการเพิ่มขึน้ ของต้นทุนทางการเงิน นอกจากนี ้ ใน
ส่วนของต้นทุน ในภาพรวมผูอ้ ื่นเริ่มต้องการที่จะศึกษารูปแบบการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ มากขึน้ เนื่องจากบริษัทฯ เป็ นทัง้
ผู้ออกแบบและผู้ก่อ สร้าง ซึ่งบริษัทฯ สามารถลดต้นทุนในส่วน supply chain เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพในด้านการพัฒ นา
โครงการ สาหรับโครงการสามย่าน มิตรทาวน์ ที่บริษัทฯ ดาเนินการก่อสร้างอยู่ ณ ปั จจุบนั เป็ นโครงการที่จะสร้างความมั่นคง
ของรายได้ให้กับ บริษัทฯ ในระยะยาว เป็ นส่วนหนึ่งในการสร้างผลตอบแทนที่ย่ ังยืนให้กับบริษัทฯ นอกจากนี ้ ประธาน
กรรมการบริหาร ยังได้กล่าวชื่นชมทีมงานที่ทางานได้อย่างทุ่มเทและมีประสิทธิภาพ
เมื่อไม่มีผูถ้ ือหุน้ ท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมรับทราบ
รายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ สาหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2561
ในการนี ้ ประธานฯ ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่าวาระนีเ้ ป็ นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบจึงไม่ตอ้ งมีการลงมติ
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุน สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2561

ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุน สาหรับ ปี สิน้ สุด
วันที่ 30 กันยายน 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต และได้รบั ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยรายละเอียดปรากฏตามงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไร
ขาดทุนซึ่งได้จดั ส่งให้แก่ผถู้ ือหุน้ พร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ นีแ้ ล้ว
จากนัน้ ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผูถ้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนีห้ รือไม่
เมื่อไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงบ
แสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุน สาหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2561
ในการนี ้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าวาระนีจ้ ะต้องได้รบั อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจานวน
เสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุน สาหรับ
ปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต และได้รบั ความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนนเป็ นดังนี ้
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มติ

จานวนผูถ้ ือหุ้น
(ราย)

เห็นด้วย
448
ไม่เห็นด้วย
0
จานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง
2
บัตรเสีย
0

วาระที่ 4

ราย
ราย

ร้อยละของจานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผู้ถือหุน้ ทีม่ าประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
2,072,980,997 เสียง
100.00000
0 เสียง
0.00000
จานวนเสียง
(1 หุน้ = 1 เสียง)

2,072,980,997 เสียง
ราย
ราย

1,383,000 เสียง
0 เสียง

พิ จ ารณาอนุ มั ติการจ่ า ยเงินปั นผลและจั ดสรรกาไร เพื่ อ เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย จากผลการ
ดาเนินงานสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2561

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิ หลังหักภาษี และทุน
สารองต่างๆ ทัง้ หมดของงบการเงินรวม ภายใต้เงื่อนไขของแผนการลงทุน ความจาเป็ นและความเหมาะสมอื่นในอนาคต การ
จ่ายเงินปั นผลดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และผูถ้ ือหุน้ ตามความเหมาะสม เว้นแต่
เป็ นการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลที่ให้คณะกรรมการบริษัทมีอานาจอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลได้ และรายงานให้ท่ีประชุมผูถ้ ือ
หุน้ ทราบในการประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวต่อไป ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39
ทั้งนี ้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ รองกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน เป็ นผูร้ ายงานให้ท่ี
ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลและจัดสรรกาไร เพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย จากผลการดาเนินงานสาหรับ
ปี สนิ ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2561
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน
2561 บริษัทฯ มีกาไรสุทธิ ตามงบการเงินรวมจานวน 2,109.61 ล้านบาท และกาไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการจานวน
2,252.02 ล้า นบาท ตามมาตรา 116 แห่ ง พระราชบัญ ญั ติ บ ริษั ท มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมที่ มี ก ารแก้ไขเพิ่ มเติม)
(“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจากัด ”) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้
เป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนีจ้ ะมี
จานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทัง้ นี ้ บริษัทฯ ได้เสนอขอจัดสรรกาไรเป็ นทุนสารองตามกฎหมายไว้จานวน
120 ล้านบาท
หลังจากจัดสรรเป็ นทุนสารองตามกฎหมายแล้ว บริษัทฯ มีกาไรสุทธิ ตามงบการเงินรวมที่ยังไม่ได้จัดสรร
จานวน 2,959.59 ล้านบาท และกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการที่ยงั ไม่ได้จดั สรรจานวน 3,173.90 ล้านบาท ประกอบ
กับบริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปั นผลได้ และเมื่อพิจารณาตามมาตรา 115 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจากัด
และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้จ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานสาหรับ
ปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.46 บาท สาหรับหุน้ สามัญจานวน 2,323,720,000 หุน้ รวม
เป็ นเงินทัง้ สิน้ จานวน 1,068,911,200 บาท
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เอกสารแนบ 1
บริษัทฯ จะจ่ายเงินปั นผล ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ที่มีช่ือปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ (Record Date) ในวันศุกร์ท่ี
14 ธันวาคม 2561 และกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 โดยจ่ายจากกาไรที่เสียภาษี ในอัตราร้อยละ 20
สาหรับผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ในอัตราเงินปั นผลคูณสองส่วนแปด
ทัง้ นี ้ การจ่ายเงินปั นผลในอัตราดังกล่าวข้างต้นเป็ นอัตราที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมและ
เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผล โดยคิดเป็ นประมาณร้อยละ 50.7 และร้อยละ 47.5 ของกาไรสุทธิ สาหรับปี สนิ ้ สุดวันที่
30 กันยายน 2561 ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการตามลาดับ โดยการจ่ายเงินปั นผลสาหรับ ปี สิน้ สุดวันที่ 30
กันยายน 2561 ในอัตรา 0.46 บาทต่อหุน้ เป็ นอัตราที่สงู กว่ารอบปี บญ
ั ชีท่ผี ่านมาซึ่งอยู่ท่ีอตั รา 0.25 บาทต่อหุน้
จากนัน้ ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผถู้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนีห้ รือไม่
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการ
จ่ายเงินปั นผลและจัดสรรกาไร เพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย จากผลการดาเนินงานสาหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2561
ในการนี ้ ประธานฯ ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่าวาระนีจ้ ะต้องได้รบั อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลและจัดสรรกาไร เพื่อเป็ นทุนสารอง
ตามกฎหมาย จากผลการดาเนินงานสาหรับ ปี สิน้ สุด 30 กันยายน 2561 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น โดยมีผลการออก
เสียงลงคะแนนเป็ นดังนี ้
มติ

จานวนผูถ้ ือหุ้น
(ราย)

เห็นด้วย
450
ไม่เห็นด้วย
0
จานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง
1
บัตรเสีย
0

วาระที่ 5

ราย
ราย

ร้อยละของจานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผู้ถือหุน้ ทีม่ าประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
2,074,323,097 เสียง
100.00000
0 เสียง
0.00000
จานวนเสียง
(1 หุน้ = 1 เสียง)

2,074,323,097 เสียง
ราย
ราย

41,100 เสียง
0 เสียง

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่ ้องพ้นจากตาแหน่งตามวาระ ประจาปี 2562

ประธานฯ มอบหมายให้ นายชายน้อย เผื่ อ นโกสุม ประธานกรรมการตรวจสอบ (“ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ”) เป็ นผูน้ าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม
ประธานกรรมการตรวจสอบ ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาลและเพื่อให้ผู้ถือหุน้
สามารถลงคะแนนได้อย่างเป็ นอิสระ กรรมการที่ตอ้ งพ้นจากตาแหน่งตามวาระจานวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี ้ ได้ขอออกจากห้อง
ประชุมก่อนการพิจารณารายละเอียดของวาระนี ้
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เอกสารแนบ 1
1) นายวันชัย

ศารทูลทัต

2) นายโชติพฒ
ั น์
3) นายสิทธิชยั

พีชานนท์
ชัยเกรียงไกร

ประธานกรรมการ / กรรมการอิ สระ / ประธานกรรมการพิ จารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา
กรรมการ
กรรมการ

จากนั้น ประธานกรรมการตรวจสอบ ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัท
มหาชนจากัด และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 ซึ่งกาหนดให้กรรมการออกจากตาแหน่งจานวน 1 ใน 3 ของจานวน
กรรมการที่มีอยู่ทงั้ หมด ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ทกุ ครัง้ โดยให้กรรมการที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ เป็ นผูอ้ อกจาก
ตาแหน่ง โดยกรรมการที่พน้ จากตาแหน่งอาจได้รบั เลือกตัง้ เข้ามาดารงตาแหน่งใหม่ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ในครัง้
นี ้ มีกรรมการซึ่งครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ จานวน 3 ท่าน ตามที่ได้ชีแ้ จงไว้ขา้ งต้น
คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รบั การเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการแทนกรรมการที่
ต้อ งพ้น จากต าแหน่ งตามวาระ ซึ่ง ถื อ เป็ น กรรมการที่ มี ส่วนได้เ สี ยในวาระนี ้ ได้พิ จ ารณาแล้ว เห็ น ชอบกับ ข้อเสนอของ
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา (ซึ่งไม่รวมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาที่มีส่วนได้เสีย) เห็นควร
เสนอให้ท่ปี ระชุมพิจารณาอนุมตั ิการเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งพ้นจากตาแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน กลับเข้าดารง
ตาแหน่งกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่
1) นายวันชัย
ศารทูลทัต
ประธานกรรมการ / กรรมการอิ สระ / ประธานกรรมการพิ จารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา
2) นายโชติพฒ
ั น์
พีชานนท์
กรรมการ
3) นายสิทธิชยั
ชัยเกรียงไกร
กรรมการ
ทัง้ นี ้ เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็ นผูท้ ่มี ีความรู ้ ความสามารถ และมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจากัด และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามแต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมการบริษัทของสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยนายวันชัย ศารทูลทัต มีคณ
ุ สมบัติท่จี ะดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริหาร และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประวัติโดยย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผูท้ ่ีได้รบั การเสนอชื่อเป็ นกรรมการ รวมทัง้ นิยามกรรมการอิสระของ
บริษัทฯ ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบการประชุมซึ่งได้จดั ส่งให้ผูถ้ ือหุน้ พร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมในครัง้ นีแ้ ล้ว
จากนั้น ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผูถ้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามหรือมีความเห็น
เกี่ยวกับวาระนีห้ รือไม่
เมื่อไม่มีผูถ้ ือหุน้ ท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็น ประธานกรรมการตรวจสอบจึงขอให้ท่ีประชุม
พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งพ้นจากตาแหน่งตามวาระ เป็ นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใสในการลงคะแนน
และเพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
ในการนี ้ ประธานกรรมการตรวจสอบชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า วาระนีต้ อ้ งได้รบั อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของ
จานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมตั ิเลือกตัง้ กรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน กลับเข้า
ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ โดยลงมติเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล ด้ วยคะแนนเสียง
ดังนี ้
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เอกสารแนบ 1
1) นายวันชัย ศารทูลทัต ตาแหน่ง ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา
ที่ประชุมได้มีมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วย
คะแนนเสียง ดังนี ้
ร้อยละของจานวนเสียงทัง้ หมดของ
จานวนผูถ้ ือหุ้น
จานวนเสียง
ผู้ถือหุน้ ทีม่ าประชุม
มติ
(ราย)
(1 หุน้ = 1 เสียง)
และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
436 ราย
2,069,069,288 เสียง
99.74568
ไม่เห็นด้วย
21 ราย
5,275,410 เสียง
0.25432
จานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม
2,074,344,698 เสียง
และออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง
1 ราย
41,100 เสียง
บัตรเสีย
0 ราย
0 เสียง
2) นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ ตาแหน่ง กรรมการ
ที่ประชุมได้มีมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วย
คะแนนเสียง ดังนี ้
ร้อยละของจานวนเสียงทัง้ หมดของ
จานวนผูถ้ ือหุ้น
จานวนเสียง
ผู้ถือหุน้ ทีม่ าประชุม
มติ
(ราย)
(1 หุน้ = 1 เสียง)
และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
452 ราย
2,072,931,598 เสียง
99.93188
ไม่เห็นด้วย
3 ราย
1,413,100 เสียง
0.06812
จานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม
2,074,344,698 เสียง
และออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง
0 ราย
0 เสียง
บัตรเสีย
1 ราย
41,100 เสียง
3) นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร ตาแหน่ง กรรมการ
ที่ประชุมได้มีมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วย
คะแนนเสียง ดังนี ้
ร้อยละของจานวนเสียงทัง้ หมดของ
จานวนผูถ้ ือหุ้น
จานวนเสียง
ผู้ถือหุน้ ทีม่ าประชุม
มติ
(ราย)
(1 หุน้ = 1 เสียง)
และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
453 ราย
2,072,763,298 เสียง
99.92178
ไม่เห็นด้วย
5 ราย
1,622,500 เสียง
0.07822
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จานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง
0 ราย
บัตรเสีย
0 ราย

2,074,344,798 เสียง
0 เสียง
0 เสียง

ที่ประชุมเชิญกรรมการทัง้ 3 ท่าน ที่ได้รบั อนุมตั ิให้กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ เข้าห้องประชุม
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจาปี 2562
ประธานฯ มอบหมายให้ประธานกรรมการตรวจสอบเป็ นผูน้ าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการตรวจสอบ ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจากัด
ซึ่งกาหนดให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาได้
เสนออัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ฯ ประจาปี 2562 ให้คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาเพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ในครัง้ นี ้ โดยใช้อตั ราเดิมซึ่งเป็ นอัตราที่ได้รบั อนุมตั ิตงั้ แต่การประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560 ครัง้ ที่ 24 ทัง้ นี ้ หากเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทของบริษัทฯ กับบริษัทอื่น ๆ ที่
อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน พบว่าอัตราค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบีย้ ประชุมของกรรมการของบริษัทฯ เป็ นอัตราที่ต่ากว่า
ค่าเฉลี่ยสาหรับอุตสาหกรรมเดียวกัน
เพื่อเป็ นการส่งเสริมการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ อย่างยั่งยืน
ในการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาได้พิจารณาตามความ
เหมาะสมกับขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทแต่ละชุด และผลการปฏิบัติงานในสภาวการณ์
ปั จจุบัน ประสบการณ์ ความรู ้ ความสามารถของกรรมการ ความต้องการของบริษัทฯ ที่กาลังขยายตัวทางธุรกิจ รวมทั้งได้
เปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิ จารณาให้ความ
เห็นชอบ และนาเสนอให้ท่ปี ระชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ประธาน
สมาชิก
หน่วย : บาท/บุคคล
ค่าเบีย้ ประชุม ค่าตอบแทน ค่าเบีย้ ประชุม ค่าตอบแทน
(รายครัง้ ) (รายเดือน)
(รายครัง้ )
(รายเดือน)
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
ค่าตอบแทนคณะกรรมการกากับดูแลบรรษัทภิบาล
หมายเหตุ

/1

25,000
22,000
22,000

35,000
25,000
40,000
-

20,000
18,000
18,000

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

ไม่รวมกรรมการบริหารซึ่งเป็ นผูบ้ ริหารของบริษัทฯ

ทั้ง นี ้ เนื่ อ งจากในปั จ จุบัน ที่ บ ริษั ท ฯ มี ข นาดธุ ร กิ จ เติบ โตขึ น้ มาก ควบคู่กับ ความรับ ผิ ด ชอบที่ เ พิ่ม ขึ น้ ของ
คณะกรรมการ และมีการเพิ่มความถี่ของการจัดการประชุมคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มขึน้ คณะกรรมการ
บริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาปรับเพิ่มวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของ
บริษัทฯ ประจาปี 2562 เมื่อรวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) ในวงเงินไม่เกิน 12 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากปี 2561 จานวน 3 ล้าน
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บาท โดยในส่วนของค่าตอบแทนพิเศษขอให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็ นผู้
พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมจากผลประกอบการของบริษัทฯ เป็ นสาคัญ ทัง้ นี ้ ไม่มีค่าตอบแทนที่ไม่เป็ นตัวเงินหรือ
ผลประโยชน์อื่น รายละเอียดปรากฏตามหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมที่ได้จดั ส่งให้ผถู้ ือหุน้ ในครัง้ นีแ้ ล้ว
ทัง้ นี ้ ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ รวมเป็ นเงินจานวนทัง้ สิน้ 8,982,000 บาท ซึ่งอยู่
ในวงเงิน 9 ล้านบาท ตามที่ได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561 ครัง้ ที่ 25
จากนั้น ประธานกรรมการตรวจสอบได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็น
เกี่ยวกับวาระนีห้ รือไม่
นางสาวจิณณพักตร์ พรพิบูลย์ ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า จากแผนภาพสรุปเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ
ของบริษัทฯ กับบริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เหตุใดค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จึงมีจานวนสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยของบริษัทอื่น
ประธานกรรมการตรวจสอบ ชีแ้ จงว่า บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนรายเดือ นให้แก่กรรมการตรวจสอบอย่าง
เดียว ในขณะที่บริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน อาจจะจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการตรวจสอบในรูปแบบค่าเบีย้ ประชุม
ด้วย จึงทาให้ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนรายเดือนต่าลง
เมื่อไม่มีผูถ้ ือหุน้ ท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานกรรมการตรวจสอบจึงขอให้ท่ี
ประชุมพิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจาปี 2562
ในการนี ้ ประธานกรรมการตรวจสอบชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่าวาระนีจ้ ะต้องได้รบั อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ
ประจาปี 2562 รวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) ในวงเงินไม่เกิน 12 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวน
เสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม ดังนี ้
มติ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

จานวนผูถ้ ือหุ้น
(ราย)
465
0
1

ราย
ราย
ราย

จานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม
บัตรเสีย

วาระที่ 7

0

จานวนเสียง
(1 หุน้ = 1 เสียง)

ร้อยละของจานวนเสียงทัง้ หมด
ของผู้ถือหุน้ ทีม่ าประชุม

2,074,350,598 เสียง
0 เสียง
41,100 เสียง

99.99802
0.00000
0.00198

2,074,391,698 เสียง
ราย

0 เสียง

พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั้งและกาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจาปี 2562
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็ นผูน้ าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการตรวจสอบ ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน
จากัด และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 ซึ่งกาหนดให้ท่ีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่า
สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ท่ปี ระชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ โดย
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ทาง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด ได้เสนอผูส้ อบบัญชี 3 ท่าน ตามรายชื่อต่อไปนี ้ คนใดคนหนึ่ง เป็ นผูส้ อบบัญชี
ของบริษัทฯ และมีอานาจตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจาปี 2562
1. นางวิไล

บูรณกิตติโสภณ

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 3920 หรือ

2. นางสาวนิตยา

เชษฐโชติรส

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 4439 หรือ

3. นางศศิธร

พงศ์อดิศกั ดิ์

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 8802

ทั้งนี ้ ในการพิจ ารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ คณะกรรมการได้พิจารณาถึงความพร้อม ขอบเขตการ
ให้บริการ อัตราค่าสอบบัญชี ประกอบกับประสบการณ์ของผูส้ อบบัญชี และความเป็ นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วน
ได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ ่ีเกี่ย วข้องกับบุคคลดังกล่าว กระบวนการสอบบัญชี รวมทัง้
ความต่อ เนื่ อ งในการตรวจสอบ โดย ผู้สอบบัญ ชี ทั้ง 3 รายดัง กล่ าว มี คุณ สมบัติต ามที่ สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด และอยู่ในสังกัดของบริษัทผูส้ อบบัญชีซ่งึ มีช่อื เสียงและมีความน่าเชื่อถือเป็ นที่ ยอมรับ
ในมาตรฐานทั่วไป
ทัง้ นี ้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด และผูส้ อบบัญชีทงั้ 3 ราย ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับ
บริษัทฯ บริษัทย่อย ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือ ผูท้ ่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงผูส้ อบบัญชีทั้ง 3 รายดังกล่าวข้างต้น ไม่มี
ผูส้ อบบัญชีรายใดที่ปฏิบตั ิหน้าที่มาแล้วเกินกว่าระยะเวลาที่หลักเกณฑ์ตามประกาศที่เกี่ยวข้องกาหนด
นอกจากนี ้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด รวมถึงบุคคลหรือกิจการที่เกี่ ยวข้องกับบริษัท เคพีเอ็มจี
ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด ได้รบั การเสนอชื่อเป็ นผูส้ อบบัญชีประจาปี 2562 ของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ด้วย
ประธานกรรมการตรวจสอบจึงได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาอนุมัติการกาหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ
ประจาปี 2562 เป็ นจานวนรวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน 1,350,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
• ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาปี ของบริษัทฯ เป็ นจานวน 600,000 บาท
• ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ เป็ นจานวน 750,000 บาท
ทั้งนี ้ สาเหตุท่ีค่าสอบบัญชีประจาปี เพิ่มขึน้ จากปี 2561 จานวน 30,000 บาท เนื่องจากมีการสอบทานระบบ
สารสนเทศใหม่ของบริษัทฯ ประกอบกับปริมาณงานที่เพิ่มขึน้ จากการขยายตัวของกิจการของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี ส่วนเพิ่มใน
ปี 2562 คิดเป็ นสัดส่วนน้อยกว่าร้อยละ 2 ของค่าสอบบัญชี ซึ่งเป็ นอัตราที่บริษัทฯ ได้เจรจาต่อรองกับทางบริษัท เคพีเอ็มจี
ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด แล้ว
จากนัน้ ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผถู้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนีห้ รือไม่
นางสาวจิณพักตร์ พรพิบูลย์ ผูถ้ ือหุน้ ได้แสดงข้อคิดเห็นว่าค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีมีการปรับเพิ่มขึน้ ทุกปี
ตัง้ แต่ปี 2560 เป็ นต้นมา โดยขอให้ผบู้ ริหารและคณะกรรมการ คานึงถึงการควบคุมต้นทุน ถึงแม้ว่าค่าสอบบัญชีจะเพิ่มขึน้ เป็ น
จานวนเล็กน้อยก็ตาม และได้แสดงข้อคิดเห็นว่า บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด ไม่ควรเพิ่มค่าสอบบัญชีทกุ ๆ ปี
ประธานฯ กล่าวขอบคุณข้อแนะนาของผูถ้ ือหุน้ ทัง้ นี ้ บริษัทฯ จะนาข้อคิดเห็นไปพิจารณาต่อไป
เมื่อไม่มีผูถ้ ือหุน้ ท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณา
อนุมตั ิการแต่งตัง้ และกาหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2562
ในการนีป้ ระธานฯ ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า วาระนีต้ อ้ งได้รบั อนุมัติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนของ
ผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2562 ตามรายละเอียดดังนี ้
1.

อนุมตั ิการแต่งตัง้ นางวิไล บูรณกิตติโสภณ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 3920 หรือนางสาวนิตยา
เชษฐโชติรส ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 4439 หรือนางศศิธร พงศ์อดิศกั ดิ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
เลขที่ 8802 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ ประจาปี
2562 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอานาจตรวจสอบ จัดทา และลงนามในรายงานการสอบ
บัญชี และ

2.

อนุมตั ิการกาหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน 1,350,000 บาท

โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนนเป็ นดังนี ้
จานวนผูถ้ ือหุ้น
(ราย)

มติ

เห็นด้วย
468
ไม่เห็นด้วย
0
จานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง
1
บัตรเสีย
0

วาระที่ 8
ต่อที่ประชุม

ราย
ราย

ร้อยละของจานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผู้ถือหุน้ ทีม่ าประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
2,074,353,599 เสียง
100.00000
0 เสียง
0.00000
จานวนเสียง
(1 หุน้ = 1 เสียง)

2,074,353,599 เสียง
ราย
ราย

41,100 เสียง
0 เสียง

พิจารณาอนุมตั ิให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม ในวงเงินจานวนไม่เกิน 3,000 ล้านบาท
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน เป็ นผูน้ าเสนอรายละเอียด

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ท่ีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจาปี 2559 และ 2560 ได้มีมติอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุน้ กู้ ในวงเงินจานวนไม่เกิน 10,000 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้
ออกและเสนอขายหุ้นกู้ จานวน 7,000 ล้านบาท เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561 และจานวน 3,000 ล้านบาท เมื่อวันที่ 19
ธันวาคม 2561 ครบวงเงินที่ได้เคยอนุมตั ิไปแล้ว 10,000 ล้านบาท ดังนัน้ เพื่อให้ บริษัทฯ มีความคล่องตัวในการบริหารแหล่ง
เงินทุนของบริษัทฯ และเพื่อให้สามารถรองรับการขยายตัวของธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ท่ี
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุน้ กูเ้ พิ่มเติม ในวงเงินจานวนไม่เกิน 3,000 ล้านบาท รวม
เป็ นมูลค่าหุน้ กูท้ งั้ หมดไม่เกิน 13,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางด้านล่าง ทัง้ นี ้ บริษัทฯ ยังไม่มีแผนที่จะ
ออกและเสนอขายหุน้ กูแ้ ต่อย่างใด
วัตถุประสงค์

:

ชนิด

:

เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจทั่วไป และ/หรือชาระคืนเงินกู้ และ/หรือใช้ในการลงทุนของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย และ/หรือใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ฯ และบริษัทย่อย
หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
หุ้น กู้ทุ ก ประเภทและรู ป แบบ ชนิ ด ระบุ ช่ื อ ผู้ถื อ หรื อ ไม่ ร ะ บุ ช่ื อ ผู้ถื อ มี ห รื อ ไม่ มี
หลักประกันหรือผูค้ า้ ประกัน มีหรือไม่มีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ ด้อยสิทธิหรือ ไม่ดอ้ ยสิทธิ ทัง้ นี ้
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สกุลเงิน

:

ขึน้ อยู่กับความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุน้ กูใ้ นแต่ละคราว
และปั จจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เงินบาท และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศในจานวนเทียบเท่า

มูลค่ารวมของหุน้ กูท้ ่จี ะ :
ขออนุมตั ิเพิม่ ในครัง้ นี ้

3,000 ล้านบาท

มูลค่ารวมของหุน้ กู้

:

อัตราดอกเบีย้

:

มูลค่ารวมหุน้ กูท้ งั้ หมดไม่เกิน 13,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในจานวนที่เทียบเท่า
(ซึ่งมาจากมูลค่ารวมของหุน้ กูท้ ่ขี ออนุมตั ิในครัง้ นีจ้ านวน 3,000 ล้านบาท รวมกับมูลค่า
หุน้ กูร้ วมที่ได้รบั อนุมตั ิจากการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2559 และ 2560) ทั้งนี ้
บริษัทฯ อาจจะดาเนินการออกและเสนอขายหุน้ กูใ้ นคราวเดียวหรือหลายคราว และ/
หรือเป็ นโครงการ และสามารถเสนอขายหุน้ กูเ้ พื่อทดแทนหุน้ กูเ้ ดิมที่มีการไถ่ถ อนใน
รูปแบบต่างๆ กัน ได้ในวันเดียวกัน (Revolving Basis) ทัง้ นีห้ นุ้ กูท้ ่บี ริษัทฯ ออกจาหน่าย
แล้วแต่ยังไม่ได้รบั การไถ่ถอนไม่ว่า ณ ขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจานวนไม่เ กินวงเงิน
13,000 ล้านบาท
ขึน้ อยู่กบั สภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุน้ กูใ้ นแต่ละครัง้

อายุของหุน้ กู้

:

การไถ่ถอนก่อนกาหนด :
การเสนอขาย

:

ไม่ เ กิ น 7 ปี นั บ จากวั น ที่ อ อกหุ้ น กู้ ใ นแต่ ล ะครั้ง ทั้ ง นี ้อ ยู่ ภ ายใต้ข้ อ ก าหนดของ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรือคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์
ผูถ้ ือหุน้ กู้ และ/หรือ บริษัท อาจมีสิทธิ หรือ ไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุน้ กูก้ ่อนครบกาหนด ทัง้ นี ้
ขึน้ อยู่กบั เงื่อนไขของหุน้ กูท้ ่อี อกในแต่ละคราว
เสนอขายหุน้ กูท้ งั้ หมดในคราวเดียวโดยแบ่งหุน้ กูอ้ อกเป็ นหลายชุด หรือ ชุดเดียว หรือ
ทยอยออกหุ้นกูเ้ ป็ นหลายคราวก็ได้ โดยอาจเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ
ให้แก่ผลู้ งทุนในวงจากัด และ/หรือ ผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และ/หรือผูล้ งทุนรายใหญ่
และ/หรื อ ผู้ ล งทุ น ที่ มี ลั ก ษณะเฉพาะตามความหมายที่ ก าหนดไว้ ใ นประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ีเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเสนอขายใน
ประเทศและ/หรือในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ท่ีกาหนดในประกาศคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/
หรือ ตามประกาศ กฎกระทรวง กฎ ระเบียบ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้
บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุน้ กูน้ นั้

รวมทัง้ เห็นควรเสนอให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการมอบอานาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
กรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รบั มอบหมาย ให้มีอานาจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ และ/หรือ ต่อเนื่องกับการออกเสนอขาย
หุน้ กู้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จากัดเพียง) เรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
1. การกาหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ อันจาเป็ นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและการเสนอขายหุน้ กูซ้ ่งึ
รวมถึง (แต่ไม่จากัดเฉพาะ) เช่น การกาหนดชื่อหุน้ กู้ ประเภท หลักประกัน (ถ้ามี) สกุลเงิน จานวนเงิน อายุ มูลค่าที่ตราไว้
ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบีย้ สิทธิในการไถ่ถอน วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย วิธีการชาระคืน
วิธีจัดสรร และข้อกาหนดสิทธิ เป็ นต้น ตามที่สภาวการณ์จะเอือ้ อานวยและตามระยะเวลาที่เห็นสมควร โดยการออกและ
เสนอขายหุน้ กูใ้ นรูปแบบต่างๆ กัน ครัง้ เดียวหรือแบ่งเป็ นคราวๆ ก็ได้
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2. ดาเนินการต่างๆ ที่จาเป็ นและสมควร เพื่อการออกหุน้ กูด้ งั กล่าว และมีอานาจแต่งตัง้ ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ละ/
หรือนายทะเบียนหุน้ กู้ และ/หรือผูจ้ ดั จาหน่าย และ/หรือผูร้ บั ประกันการจาหน่าย และ/หรือที่ปรึกษาต่างๆ และ/หรือบุคคลอื่น
ใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุน้ กู้ และ/หรือ หน่วยงานจัดอันดับเครดิต และ/หรือ ผูป้ ระเมินราคาทรัพย์สิน เป็ นต้น
ตลอดจนดาเนินการขึน้ ทะเบียนหุน้ กูก้ บั สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทยหรือตลาดรองอื่นๆ
3. การติดต่อ ให้ขอ้ มูล เจรจา เข้าทา ลงนาม รับรอง และแก้ไขเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการออกและ
เสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จากัดเพียง) คาขออนุญาต หนังสือชีช้ วน แบบแสดงรายการข้อมูล รวมถึงเอกสารและ
หลักฐานต่างๆ ที่ตอ้ งยื่นให้แก่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่
เกี่ ย วข้อ งกับ การออกและเสนอขายหุ้น กู้ดังกล่ าว ตลอดจนติ ดต่อ ประสานงาน และการยื่น เอกสารดังกล่ าวข้างต้นต่อ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานอื่น หรือบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. การดาเนินการอื่นใด ที่จาเป็ นและสมควรเพื่อให้การออกเสนอขายหุน้ กูข้ องบริษัทฯ บรรลุผลสาเร็จและ
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
จากนัน้ ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผถู้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถาม หรือมีความเห็นอื่นหรือไม่
นางสาวจิณพักตร์ พรพิบูลย์ ผูถ้ ือหุน้ ได้ให้ขอ้ คิดเห็นว่าในครัง้ หน้า หากบริษัทฯ มีการออกและเสนอขายหุน้
กู้ ขอให้บริษัทฯ แจ้งข้อมูลแก่ผถู้ ือหุน้ ด้วย รวมทัง้ เสนอให้พิจารณาออกและเสนอขายให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ด้วย
ปรับปรุงต่อไป

ประธานฯ กล่าวขอบคุณข้อแนะนาของผูถ้ ือหุน้ และชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า จะนาข้อแนะนาไปพิจารณาเพื่อ

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผูถ้ ือหุน้ ได้แสดงความเห็นว่า เห็นด้วยกับการออกและเสนอขายหุน้ กูใ้ นครัง้ นี ้
พร้อมกับเสนอแนะให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุน้ กูใ้ นวงเงินที่มากขึน้ และสอบถามว่า 1) หุน้ กูข้ องบริษัทฯ ที่ได้ออกและ
เสนอขายไปแล้วจานวน 10,000 ล้านบาท เป็ นหุน้ กูร้ ะยะสัน้ หรือระยะยาวและมีอัตราดอกเบีย้ เท่าใด และ 2) บริษัทฯ มี
แนวโน้มที่จะออกและเสนอขายหุน้ กูส้ กุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ หรือไม่ ถ้ามี บริษัทฯ จะจัดให้มีการประกันความเสี่ยงในเรื่อง
อัตราแลกเปลี่ยนหรือไม่
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน ชีแ้ จงว่า 1) หุน้ กูข้ องบริษัทฯ ที่ได้ออกและเสนอ
ขายไปแล้วจานวน 10,000 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็ นหุน้ กูท้ ่มี ีอายุไม่เกิน 3 ปี และมีเพียงหนึ่งชุดที่มีอายุไม่เกิน 5 ปี โดยมีอตั รา
ดอกเบีย้ อยู่ระหว่างร้อยละ 3.09 ถึง ร้อยละ 3.64 ต่อปี อัตราดอกเบีย้ เฉลี่ยร้อยละ 3.30 ต่อปี และ 2) บริษัทฯ มีแนวโน้มจะ
ออกและเสนอขายหุน้ กูส้ กุลเงินบาทมากกว่าการออกและเสนอขายหุน้ กูส้ กุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อย่างไรก็ดี หากบริษัทฯ ออก
และเสนอขายหุน้ กูส้ กุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ บริษัทฯ จะจัดให้มีการประกันความเสี่ยงในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนไว้ดว้ ย
นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการ ชีแ้ จงเพิ่มเติมว่า การออกหุน้ กูม้ ี 2 รูปแบบ คือ การออกและเสนอขาย
ให้กบั ผูล้ งทุนประเภทสถาบันหรือผูล้ งทุนรายใหญ่ และการออกและเสนอขายให้กบั ผูล้ งทุนทั่วไป ทัง้ นี ้ การออกและเสนอขาย
หุน้ กูใ้ ห้กบั ผูล้ งทุนประเภทสถาบันหรือผูล้ งทุนรายใหญ่ จะมีอตั ราดอกเบีย้ ที่ต่ากว่าการออกและเสนอขายให้กบั ผูล้ งทุนทั่วไป
ซึ่งจะทาให้บริษัทฯ สามารถบริหารต้นทุนทางการเงินได้
นายชาติชาย วังศิริไพศาล ผูถ้ ือหุน้ ได้ให้ขอ้ คิดเห็นว่า เห็นด้วยกับข้อเสนอที่ให้บริษัทฯ ควรที่จะพิจารณา
การออกและเสนอขายหุน้ กูใ้ ห้กบั ผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ บ้าง
ปรับปรุงต่อไป

ประธานฯ กล่าวขอบคุณข้อแนะนาของผูถ้ ือหุ้น และชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า จะนาข้อคิดเห็นไปพิจารณาเพื่อ

เมื่อไม่มีผูถ้ ือหุน้ ท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณา
อนุมตั ิให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุน้ กูเ้ พิ่มเติม ในวงเงินจานวนไม่เกิน 3,000 ล้านบาท
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ในการนี ้ ประธานฯ ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า วาระนีต้ อ้ งได้รับอนุมัติดว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุน้ กูเ้ พิ่มเติม ในวงเงินจานวนไม่เกิน 3,000
ล้านบาท รวมทัง้ อนุมตั ิการมอบอานาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รบั มอบหมาย
ให้มีอานาจเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ และ/หรือที่ต่อเนื่องกับการออกและเสนอขายหุน้ กู้ ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของ
จานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
ร้อยละของจานวนเสียงทัง้ หมดของ
จานวนผูถ้ ือหุ้น
จานวนเสียง
ผู้ถือหุน้ ทีม่ าประชุม
มติ
(ราย)
(1 หุน้ = 1 เสียง)
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
467 ราย
2,074,337,996 เสียง
99.99719
ไม่เห็นด้วย
1 ราย
2,400 เสียง
0.00012
งดออกเสียง
2 ราย
55,800 เสียง
0.00269
จานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม
2,074,396,196 เสียง
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย
0 ราย
0 เสียง
วาระที่ 9

พิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 22 ข้อ 24 และข้อ 27 ในเรื่องการเรียกประชุมผู้ถือ
หุ้นโดยผู้ถือหุน้ ของบริษทั ฯ และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ประธานฯ ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ และคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ได้มีการแก้ไขมาตรา 100
ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจากัด ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเรียกประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ โดยผูถ้ ือหุน้ ในกรณีท่คี ณะกรรมการบริษัทไม่
จัดการประชุมผูถ้ ือหุน้ ตามที่ผถู้ ือหุน้ ร้องขอ
ทั้งนี ้ เพื่อรองรับการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 100 ของ พ.ร.บ.
บริษัทมหาชนจากัด ที่มีการแก้ไข บริษัทฯ จึงขอเสนอให้มีการแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 22 ข้อ 24 และข้อ 27 โดยให้ยกเลิกข้อความ
เดิม และให้ใช้ขอ้ ความใหม่ดงั รายละเอียดที่แสดงในหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ นีแ้ ล้ว และมอบหมายให้บุคคลที่
กรรมการผูม้ ีอานาจของบริษัทฯ มอบหมายมีอานาจในการดาเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทฯ
รวมทัง้ แก้ไข และ/หรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อความให้เป็ นไปตามคาสั่งของนายทะเบียนตามความจาเป็ น และเหมาะสมโดย
ที่ไม่กระทบต่อเนือ้ หาสาระของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ
ข้อบังคับฉบับปั จจุบัน
ข้อบังคับฉบับแก้ไขเพิม่ เติม
ข้อ 22. ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมา
ประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดจึง
จะเป็ นองค์ประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในที่
ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธาน
กรรมการให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มีรอง
ประธานหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้กรรมการ

ข้อ 22. ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุม
ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็ นองค์
ประชุม ในกรณี ท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ใ นที่ ประชุม หรื อ ไม่
สามารถปฏิ บัติ ห น้า ที่ ไ ด้ ถ้า มี ร องประธานกรรมการให้ร อง
ประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานหรือมีแต่ไม่
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ข้อบังคับฉบับปั จจุบัน

ข้อบังคับฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

ซึ่ ง มาประชุ ม เลื อ กกรรมการคนหนึ่ ง เป็ น ประธานในที่
ประชุม
การวินิจฉัยชีข้ าดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก
กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่
กรรมการซึ่ ง มี ส่ ว นได้เ สี ย ในเรื่ อ งใดไม่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง
ลงคะแนนในเรื่องนัน้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานใน
ที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด

สามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้ ให้ ก รรมการซึ่ ง มาประชุ ม เลื อ ก
กรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชีข้ าดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก
กรรมการคนหนึ่ ง มี เ สี ย งหนึ่ ง เสี ย งในการลงคะแนน เว้น แต่
กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออก
เสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด
ประธานกรรมการหรือประธานในทีป่ ระชุมอาจกาหนดให้
จัดการประชุ มผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ ปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามทีก่ ฎหมายกาหนด
ข้อ 24. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ
หรือผูซ้ ่งึ เป็ นประธานกรรมการมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม
ไปยังกรรมการไม่ น้อยกว่ า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณี
จาเป็ นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้ง
การนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกาหนดวันประชุมให้เร็วกว่านัน้ ก็ได้
ทั้งนี้ การส่งหนั งสือเชิญประชุมไปยังกรรมการจะส่งโดย
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
ข้อ 27. คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุม
วิสามัญเมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร หรือผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งหรือ
หลายคนที่มีห้ ุน นั บรวมกัน ได้ ไม่ น้ อยกว่ าร้ อยละสิบของ
จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทาหนัง สือขอให้
คณะกรรมการเรี ย กประชุม ผู้ถื อ หุ้นเป็ นการประชุม วิ ส ามัญ
เมื่ อ ใดก็ ไ ด้ แต่ ต้อ งระบุ เ รื่อ งและเหตุผลในการที่ ขอให้เรียก
ประชุ ม ไว้ใ ห้ชั ด เจนในหนั ง สื อ ดั ง กล่ า วด้ว ย ในกรณี เ ช่ น นี ้
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายในสี่สิบห้ า
วันนับแต่วนั ที่ได้รบั หนังสือจากผูถ้ ือหุน้
ในกรณี ที่คณะกรรมการไม่ จั ด ให้ มี การประชุ ม
ภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทัง้ หลาย
ซึ่ ง เข้ าชื่อ กัน หรือผู้ถือหุ้น คนอื่น ๆ รวมกัน ได้ จานวนหุ้น
ตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้ า
วันนับแต่วันครบกาหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณี
เช่ น นี้ ให้ ถือว่ าเป็ นการประชุ มผู้ถือหุ้น ที่คณะกรรมการ
เรียกประชุม โดยบริษัทต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายอันจาเป็ น
ที่เกิดจากการจัดให้ มีการประชุมและอานวยความสะดวก
ตามสมควร
ในกรณีทปี่ รากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นทีเ่ ป็ นการ
เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จานวนผู้
ถื อ หุ้ น ซึ่ ง มาร่ ว มประชุ ม ไม่ ค รบเป็ นองค์ ป ระชุ ม ตามที่

ข้อ 24. ในการเรี ย กประชุม คณะกรรมการ ให้ป ระธาน
กรรมการหรื อ ผู้ซ่ึง เป็ น ประธานกรรมการมอบหมายส่ ง
หนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนวัน
ประชุ ม เว้น แต่ ก รณี จ าเป็ น รี บ ด่ ว นเพื่ อ รัก ษาสิ ท ธิ ห รื อ
ประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและ
กาหนดวันประชุมให้เร็วกว่านัน้ ก็ได้
ข้อ 27. คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผู้ถือ หุ้นเป็ นการ
ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร หรือผูถ้ ือหุน้
รวมกันนับจานวนหุน้ ได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในห้าของจานวน
หุน้ ที่จาหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผถู้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่า 25 คน
ซึ่งมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสิบของจานวนหุ้นที่
จ าหน่ า ยได้ ทั้ ง หมด จะเข้ า ชื่ อ กั น ท าหนั ง สื อ ขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญ
เมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้
ใ ห้ ชั ด เ จ น ใ น ห นั ง สื อ ดั ง กล่ า ว ด้ ว ย ใ น ก ร ณี เช่ น นี ้
คณะกรรมการต้อ งจัดให้มีก ารประชุมผู้ถือ หุ้นภายใน 1
เดือน นับแต่วนั ที่ได้รบั หนังสือจากผูถ้ ือหุน้
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ข้อบังคับฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

ข้อบังคับฉบับปั จจุบัน

กาหนดไว้ ในข้ อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้ อง
ร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ ค่าใช้ จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จากการจัดให้ มี
การประชุมในครัง้ นั้นให้ แก่บริษัท

จากนัน้ ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผถู้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถาม หรือมีความเห็นอื่นหรือไม่
เมื่อไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตั ิการ
แก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 ข้อ 24 และข้อ 27 ในเรื่องการเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ และการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ในการนี ้ ประธานฯ ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า วาระนีต้ อ้ งได้รับอนุมัติดว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 22 ข้อ 24 และข้อ 27
ในเรื่ อ งการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และการประชุมผ่ านสื่ อ อิเล็ กทรอนิ กส์ โดยมี ผลการออกเสียง
ลงคะแนนเป็ นดังนี ้
ร้อยละของจานวนเสียงทัง้ หมดของ
จานวนผูถ้ ือหุ้น
จานวนเสียง
ผู้ถือหุน้ ทีม่ าประชุม
มติ
(ราย)
(1 หุน้ = 1 เสียง)
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
471 ราย
2,074,358,996 เสียง
100.00000
ไม่เห็นด้วย
0 ราย
0 เสียง
0.00000
งดออกเสียง
0 ราย
0 เสียง
0.00000
จานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม
2,074,396,196 เสียง
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย
1 ราย
41,100 เสียง
วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ประธานฯ ชีแ้ จงว่า คณะกรรมการบริษัทเปิ ดโอกาสให้กับผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจาก
วาระการประชุมที่คณะกรรมการบริษทั กาหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้ โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนัน้ ให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์
และวิธีการที่กฎหมายกาหนด และสอบถามว่ามีผถู้ ือหุน้ ประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นนอกเหนือจากวาระการประชุมหรือไม่
ไม่ปรากฏว่ามีผถู้ ือหุน้ ประสงค์เสนอวาระอื่นเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุม ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือ
หุน้ แสดงความเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี ้
นายชาติชาย วังศิริไพศาล ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า ผูส้ อบบัญชีท่ไี ด้รบั อนุมตั ิให้เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ ใน
วาระที่ 7 ได้เข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ในครัง้ นี ้ หรือไม่
ประธานฯ ชีแ้ จงข้อสอบถามว่า ผูส้ อบบัญชีท่ีได้รบั อนุมตั ิให้เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ ทัง้ 3 ท่าน เข้าร่วม
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ในครัง้ นี ้
นายธารา ชลปราณี ผูถ้ ือหุน้ สอบถามในประเด็น ดังนี ้
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1) ในเรื่องนโยบายการรับของขวัญของผูบ้ ริหารและพนักงานที่กาหนดไว้ว่า ผูบ้ ริหารและพนักงานไม่พึงรับ
ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดเกินความเหมาะสม เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ โปรดชีแ้ จงว่าเหตุสุดวิสัย
ดังกล่าว หมายถึงกรณีใดบ้าง พร้อมกับเสนอแนะว่าหากได้รบั ของขวัญมาแล้ว เห็นว่าควรนาของขวัญดังกล่าว ไปบริจาคเพื่อ
การกุศล
2) ขอให้ชีแ้ จงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบของ City Home และ
3) บริษัทมีการร่วมมือกับกลุ่มบริษัท Fraser อย่างไรบ้าง
ประธานอานวยการ ชีแ้ จงในข้อสอบถามใน 1) ว่าในเรื่องนโยบายดังกล่าวเป็ นไปตามนโยบายของบริษัทที่
กาหนดในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ หากมีเหตุสดุ วิสยั ที่ไม่สามารถปฏิเสธการรับของขวัญจากคู่คา้ ได้ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็ น
ของขวัญเล็กน้อย เช่น กระเช้าผลไม้ บริษัทฯ จะนาของขวัญที่ได้จากคู่คา้ แจกจ่ายให้กับแม่บา้ นหรือพนักงานในระดับที่มี
โอกาสรับน้อยกว่า
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชีแ้ จงในข้อสอบถามใน 2) ว่า โครงการ City Home คือ โครงการบ้านในเขตเมือง ซึ่ง
มีทาเลที่สะดวกต่อการเดินทาง โดยเป็ นโครงการที่ออกมาเพื่อทดแทนการพิจารณาเลือกซือ้ ห้องชุดคอนโดมิเนียมที่มีราคาสูง
ในเมื อ ง และมี ข นาดเล็ ก ซึ่ง หากเปรี ย บเที ย บกับ การซื อ้ บ้าน (City Home) ในเมื อ งแล้ว จะได้พืน้ ที่ ใ ช้สอยมากขึน้ และ
ระยะเวลาในการเดินทางอาจจะไม่ต่างกันมากนัก
รองประธานกรรมการ ชีแ้ จงเพิ่มเติมในข้อสอบถาม 2) ว่าโครงการ City Home คือ โครงการที่บริษัทฯ สร้าง
ขึน้ เพื่อเพิ่มตัวเลือกและดึงดูดลูกค้าในตลาดห้องชุดคอนโดมิเนียม ให้เข้ามาซือ้ โครงการบ้านในเขตเมืองมากขึน้ ลูกค้าจะเกิด
การเปรียบเทียบระหว่างการได้ตารางเมตรบนตึกกับตารางวาบนดิน ว่าแบบใดคุม้ ค่ากับลูกค้ามากกว่ากัน ในทาเลที่ให้
คุณภาพชีวิตที่ไม่ต่างกัน ในขณะที่บา้ นให้รูปแบบการใช้งานที่มากกว่า ดังนัน้ ความแตกต่างของโครงการ Town Home และ
โครงการ City Home จึงเป็ นมุมมองทางการตลาด และได้ชีแ้ จงในข้อสอบถาม 3) ว่าในเรื่องของการร่วมมือกับกลุ่มบริษัท
Fraser นั้น บริษัทฯ ได้มีการนาระบบ SAP S/4HANA โดยการนา Blue print ที่ถูกพัฒนาโดยกลุ่มบริษัท Fraser มาปรับใช้
กับการดาเนินงานของบริษัทฯ
นางสาวสุวรรณี เชียรสิริไกรวุฒิ ผูถ้ ือหุน้ สอบถามในประเด็น ดังนี ้
1) โครงการที่จะเปิ ดตัวใหม่ จานวน 25 โครงการในปี นี ้ มีมลู ค่าเท่าใด
2) บริษัทฯ คาดว่าจะเปิ ดดาเนินการโครงการสามย่าน มิตรทาวน์ เมื่อใด
3) บริษัทฯ มีแผนการกระจายรายได้ในส่วนของรายได้จากการขายและรายได้จากการให้เช่าอย่างไร และ
4) สัดส่วนของผูท้ ่มี าติดต่อเช่าพืน้ ที่ในโครงการสามย่าน มิตรทาวน์ เป็ นเท่าใด
กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานอานวยการ ชีแ้ จงในประเด็นข้างต้น ดังนี ้
1) โครงการที่จะเปิ ดตัวใหม่ของบริษัทฯ จานวน 25 โครงการในปี นี ้ มีมลู ค่ารวมประมาณ 28,654 ล้านบาท
2) บริษัทฯ คาดว่าจะเปิ ดดาเนินการโครงการสามย่าน มิตรทาวน์ ภายในปี 2562 นี ้
3) บริษัทฯ จะสร้างความสมดุลระหว่างรายได้จากการขายและรายได้จากการให้เช่า ให้เพิ่มมากขึน้ ทั้งนี ้
ขณะนีบ้ ริษัทฯ ยังไม่มีแผนที่จะลงทุนในโครงการที่มีลกั ษณะแบบเดียวกันกับโครงการสามย่าน มิตรทาวน์ และ
4) สัดส่วนของผูท้ ่ีมาติดต่อเช่าพืน้ ที่ในโครงการสามย่าน มิตรทาวน์ สาหรับการเช่าพืน้ ที่อาคารสานักงาน มี
สัดส่วนร้อยละ 40 สาหรับการเช่าพืน้ ที่รา้ นค้าปลีก มีสดั ส่วนร้อยละ 60
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เอกสารแนบ 1
เมื่อที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม
และได้เสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็ นประโยชน์ และกล่าวปิ ดการประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 11.50 น.

ลงชื่อ…………………………………………….. ประธานกรรมการ/
(นายวันชัย ศารทูลทัต)
ประธานที่ประชุม
ลงชื่อ…………………………………………….. ประธานอานวยการ
(นายธนพล ศิรธิ นชัย)
ลงชื่อ…………………………………………….. เลขานุการบริษัท/
(นางสาวปรัศนีย ์ สุระเสถียร)
ผูบ้ นั ทึกการประชุม

27

เอกสารแนบ 2
(F10-6) (หลังได้รับอนุมัติจากมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการ)
แบบรายงานการขอถอนหุ้น
ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)
วันที่ 20 กันยายน 2562
เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ ที่ 6/256162 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. ได้มีมติให้ขอถอนหุน้ สามัญของบริษัทฯ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1.

ประเภทหลักทรัพย์ของบริษัท
1.1

1.2

1.3

หุน้ สามัญ
1.1.1

จานวน 2,323,720,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 4.75 บาท รวม 11,037,670,000 บาท

1.1.2

เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตงั้ แต่วนั ที่ 29 มีนาคม 2537

1.1.3

ราคาซือ้ ขายครัง้ หลังสุด 8.45 บาท/หุน้ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562

หุน้ กู้ (โปรดดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1)
1.2.1

จานวนที่ออก 10,000,000 หน่วย (สิบล้านหน่วย) มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท(หนึ่งพันบาท)
รวม 10,000,000,000 บาท (หนึ่งหมื่นล้านบาท)

1.2.2

อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ (โปรดดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1) ปี เงื่อนไขการจ่ายดอกเบีย้ (โปรดดู
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1)

1.2.3

เสนอขายต่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และ/หรือผูล้ งทุนรายใหญ่ และผูล้ งทุนไม่เกิน 10 ราย ภายใน
รอบระยะเวลา 4 เดือนและ/หรือ ผูล้ งทุนที่มีลกั ษณะเฉพาะตามความหมายที่กาหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ (โปรดดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ
1) อายุ (โปรดดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1) ปี ครบกาหนดไถ่ถอนเมื่อวันที่ (โปรดดูรายละเอียด
ตามเอกสารแนบ 1)

1.2.4

เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตงั้ แต่วนั ที่ -ไม่ม-ี

1.2.5

ราคาซือ้ ขายครัง้ หลังสุด (โปรดดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1) บาท/หน่วย เมื่อวันที่ (โปรดดู
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1)

ใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซือ้ หุน้
- ไม่มี -

1.4

หลักทรัพย์ประเภทอื่น (ระบุ)
- ไม่มี 28

เอกสารแนบ 2
2.

กาหนดวันประชุมชีแ้ จง (Presentation) เพื่อเสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับการขอถอนหุ้น
บริษัทฯ และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจะชีแ้ จง (Presentation) ในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2562-63 ในวันที่
20 พฤศจิกายน 2562 เพื่อเสนอแนะและให้ความเห็นเกี่ยวกับการขอเพิกถอนหุน้ จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนตาม
หลักเกณฑ์ท่ีกาหนดในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2542
(บจ/พ. 0100)

3.

กาหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอถอนหุ้นออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
กาหนดวันประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2562-63 ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม เดอะ
มิตร-ติง้ รูม สามย่าน มิตรทาวน์ฮอลล์ ชัน้ 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขต
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดย

4.



กาหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ตัง้ แต่
วันที่.............. จนกว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าวจะแล้วเสร็จ



กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ (Record date) ในวันที่ 7 ตุลาคม 2562

เหตุผลและข้อเท็จจริงของการขอถอนหุ้นออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 บริษัทฯ ได้รบั หนังสือแจ้งความประสงค์ในการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั้ หมดของบริษัทฯ
เพื่อการเพิกถอนหุน้ จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) จาก
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ("FPT") ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัทฯ โดยปั จจุบนั
FPT ถือหุน้ ในบริษัทฯ เป็ นจานวนรวมทัง้ สิน้ 2,202,086,001 หุน้ (คิดเป็ นร้อยละ 94.77 ของจานวนหุน้ ที่ออกและจาหน่าย
ได้แล้วทัง้ หมดของบริษัทฯ) โดย FPT มีความประสงค์ในการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั้ หมดของบริษัทฯ ในส่วนที่เหลือ
ทัง้ หมดจานวน 121,633,999 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 5.23 ของจานวนหุน้ ที่ออกและจาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษัทฯ เพื่อ
ทาการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเป็ นไปตามแผนการ
ดาเนินงานภายหลังการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ตามที่ได้ระบุไว้ในคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของบริษัทฯ (แบบ 247-4) ฉบับ
ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2562 โดย FPT จะดาเนินการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์เพื่อการเพิกถอนหุน้ ของบริษัทฯ จากการเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังจากที่เงื่อนไขดังต่อไปนีส้ าเร็จครบถ้วน

5.

1)

ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ มีมติอนุมตั ิการเพิกถอนหุน้ ของบริษัทฯ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนหุน้ ที่ออกและจาหน่ายแล้วทั้งหมดของ
บริษัทฯ และต้องไม่มีผูถ้ ือหุ้นคัดค้านการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ เกินร้อยละ 10 ของจานวนหุ้นที่ออกและ
จาหน่ายแล้วทัง้ หมดของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์การเพิกถอนหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ

2)

การเพิกถอนหุน้ ของบริษัทฯ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะต้องได้รบั อนุมัติ
และ/หรือ ผ่อนผันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงตลาดหลักทรัพย์ฯ สถาบันการเงิน ผูถ้ ือหุน้ กู้ และคู่สญ
ั ญา
อื่นๆ ตามสัญญาที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีท่จี าเป็ น)

การดาเนินการเสนอซือ้ หุ้นและหลักทรัพย์อื่นทีอ่ าจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็ นหุ้นของบริษัทฯ จากผู้ถือหุ้นและ
ผู้ถือหลักทรัพย์เป็ นการทั่วไป
5.1

ชื่อผูเ้ สนอซือ้ หรือกลุ่มผูเ้ สนอซือ้ พร้อมความสัมพันธ์กบั บริษัทฯ
29

เอกสารแนบ 2
FPT ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ของบริษัทฯ โดย ณ วันที่ 20 กันยายน 2562 FPT ถือหุน้ สามัญในบริษัทฯ เป็ น
จานวนรวมทัง้ สิน้ 2,202,086,001 หุน้ (คิดเป็ นร้อยละ 94.77 ของจานวนหุน้ ที่ออกและจาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
ของบริษัทฯ)
5.2

ราคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของบริษัทฯ 8.55 บาทต่อหุน้ โดย FPT อาจปรับราคาเสนอซือ้ ได้ หาก (1) บริษัทฯ มี
การจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผูถ้ ือหุน้ หรือ (2) บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ซ่งึ ส่งผลให้จานวนหุน้
เพิ่มขึน้ หรือลดลง หรือ (3) บริษัทฯ มีการให้สิทธิซือ้ หุน้ เพิ่มทุนหรือใบสาคัญแสดงสิทธิในการซือ้ หุน้ เพิ่มทุนที่
โอนสิทธิให้แก่ผถู้ ือหุน้ ตามส่วนจานวนหุน้ ที่ถืออยู่เดิม ทัง้ นี ้ ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่อ ง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการใน การเข้าถื อหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ
(รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

5.3

ชื่อที่ปรึกษาทางการเงินของผูเ้ สนอซือ้ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)

5.4

ชื่อที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด(มหาชน)

การกระจายการถือหุ้น ณ วันที่ 16 กันยายน 2562

6.

6.1

ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ 10 รายแรก

ลาดับ

รายชือ่ ผูถ้ ือหุ้น

1.

บริ ษั ท เฟรเซอร์ส พร็ อ พเพอร์ตี ้
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)*

ไทย

2.

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด

ไทย

บริษัท ไทยเอ็นวีดอี าร์ จากัด

14,098,559

0.61%

3.

นางสุดใจ วุฒิศกั ดิ์ศิลป์

ไทย

เจ้าของกิจการ/วิชาชีพอิสระ

7,651,000

0.33%

4.

นายสุรนิ ทร์ นภาพฤกษ์ชาติ

ไทย

อื่น ๆ

3,900,000

0.17%

5.

นายสมยศ สุทธิเลิศทรัพย์

ไทย

เจ้าของกิจการ/วิชาชีพอิสระ

3,780,200

0.16%

6.

นางอุษณีษ์ คงธนภักดี

ไทย

อื่น ๆ

2,988,200

0.13%

7.

นางสาวพิงคกัญญา
อิศรางกูร ณ อยุธยา

ไทย

เจ้าของกิจการ/วิชาชีพอิสระ

2,956,900

0.13%

8.

นายไชยยันต์ ชาครกุล

ไทย

เจ้าของกิจการ/วิชาชีพอิสระ

2,667,000

0.11%

9.

นางสาวนารี ไชยปรีชาวิทย์

ไทย

อื่น ๆ

1,925,000

0.08%

10.

นางสาวรัชนี พัฒนาสุวรรณ

ไทย

ข้าราชการ-พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ

1,885,600

0.08%

2,323,720,000

%

สัญชาติ

รวมผูถ้ ือหุน้

อาชีพ

จานวนหุน้

% การถือ
หุ้น

ประกอบธุรกิจ

2,201,587,101

94.74%

ที่มา: ข้อมูลจากบริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
หมายเหตุ*: ณ วันที่ 20 กันยายน 2562 FPT ถือหุน้ ในบริษัทฯ จานวนรวมทั้งสิน้ 2,202,086,001 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 94.77 ของ
จานวนหุน้ ที่ออกและจาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษัทฯ
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เอกสารแนบ 2
6.2

7.

จานวนผูถ้ ือหุน้
-

จานวนผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หมด 4,041 ราย 2,323,720,000 หุน้

-

จานวนผูถ้ ือหุน้ รายย่อยที่ถือหุน้ ไม่เกินกว่า 5 ใน 1,000 ของทุนเรียกชาระแล้ว แต่ไม่ต่ากว่า 1 หน่วยการซือ้
ขาย 4,039 ราย 108,034,340 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 4.65 ของทุนเรียกชาระแล้ว

คณะกรรมการของบริษัทฯ ณ วันที่ 20 กันยายน 2562

ลาดับ
ชือ่
1. นาย วันชัย ศารทูลทัต
2. นาย ธนพล ศิรธิ นชัย

ตาแหน่ง

% การถือหุน้

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

0%

ประธานอานวยการ / กรรมการ

0%

3. นาย ปณต สิรวิ ฒ
ั นภักดี
4. นาย ฐาปน สิรวิ ฒ
ั นภักดี

รองประธานกรรมการ

0%

กรรมการ

0%

5. นาย โชติพฒ
ั น์ พีชานนท์
6. นาย สิทธิชยั ชัยเกรียงไกร

กรรมการ

0%

กรรมการ

0%

7. นาย อุดม พัวสกุล

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

0%

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนีถ้ กู ต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ……………………………….…………ผูม้ ีอานาจกระทาการแทนบริษัท
นายธนพล ศิรธิ นชัย

ลายมือชื่อ……………………………………….…ผูม้ ีอานาจกระทาการแทนบริษัท
นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล
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เอกสารแนบ 2
เอกสารแนบ 1
รายละเอียดการออกหุน้ กู้
ลาดับ

1

หุน้ กู้

GOLD19NA

จานวนหุน้ กู้

ราคา/หน่วย

จานวนรวม

(หน่วย)

(บาท)

(ล้านบาท)

3,000,000

1,000

3,000

อัตราดอกเบีย้ /ปี

ปี ท่เี สนอ
ขาย

อายุ / กาหนดไถ่ถอน

ราคาซือ้ ขายครัง้
หลังสุด / หุน้
(บาท)

วันที่ซอื ้ ขายครัง้
หลังสุด

อัตราคงที่

2559

23 พฤศจิกายน 2562

1,004.28

27 มีนาคม 2562

2560

30 พฤษภาคม 2563

-

-

2560

8 สิงหาคม 2563

999.87

8 สิงหาคม 2560

2561

22 กุมภาพันธ์ 2566

-

-

2561

19 ธันวาคม 2564

1,005.42

6 มีนาคม 2562

ร้อยละ 3.35
2

GOLD205A

1,000,000

1,000

1,000

อัตราคงที่
ร้อยละ 3.30

3

GOLD208A

1,000,000

1,000

1,000

อัตราคงที่
ร้อยละ 3.09

4

GOLD232A

2,000,000

1,000

2,000

อัตราคงที่
ร้อยละ 3.35

5

GOLD21DA

3,000,000

1,000

3,000

อัตราคงที่
ร้อยละ 3.64
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เอกสารแนบ 3
ที่ GOLD 2562-63/002
ทะเบียนเลขที่ 0107537002273
วันที่ 15 ตุลาคม 2562
เรื่อง

ความเห็นของกรรมการอิสระเกี่ยวกับการเพิกถอนหุน้ ของบริษัทฯ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรียน

ท่านผูถ้ ือหุน้
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)

ตามที่ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
ครัง้ ที่ 6/2561-62 วันที่ 20 กันยายน 2562 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการเพิก
ถอนหุน้ ของบริษัทฯ จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ซึ่งเป็ นไป
ตามหนังสือแจ้งความประสงค์ในการเข้าทาคาเสนอซือ้ หลัก ทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ฯ เพื่อการเพิกถอนหุ้นจากการเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ลงวันที่ 20 กันยายน 2562 จากบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้ (ประเทศไทย)
จากัด (มหาชน) ("FPT" หรือ “ผู้ทาคาเสนอซือ้ ”) ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัทฯ โดย ณ วันที่ 20 กันยายน 2562 FPT ถือ
หุน้ ในบริษัทฯ รวมทัง้ สิน้ 2,202,086,001 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 94.77 ของจานวนหุน้ ที่ออกและจาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษัท
ฯ โดย FPT มีความประสงค์ในการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั้ หมดของบริษั ทฯ ในส่วนที่เหลือจานวน 121,633,999 หุน้ คิด
เป็ นร้อยละ 5.23 ของจานวนหุน้ ที่ออกและจาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษัทฯ เพื่อทาการเพิกถอนหุน้ ของบริษัทฯ ออกจากการ
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") ในราคาเสนอซือ้ 8.55 บาทต่อหุน้ โดย FPT อาจปรับ
ราคาเสนอซือ้ ได้หาก (1) บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ หรือ (2) บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ซ่ึง
ส่งผลให้จานวนหุน้ เพิ่มขึน้ หรือลดลง หรือ (3) บริษัทฯ มีการให้สิทธิซือ้ หุน้ เพิ่มทุนหรือใบสาคัญแสดงสิทธิในการซือ้ หุน้ เพิ่มทุนที่
โอนสิทธิได้แก่ผถู้ ือหุน้ ตามส่วนจานวนหุน้ ที่ถืออยู่เดิม ทัง้ นี ้ ตามหลักเกณฑ์ท่ีกาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการใน การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ (รวมทัง้ ที่มี การแก้ไขเพิ่มเติม)
(“ประกาศที่ ทจ.12/2554”)
ทั้งนี ้ FPT จะดาเนินการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ เพื่อการเพิกถอนหุน้ ของบริษัทฯ ออกจากการเป็ น หลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังจากที่เงื่อนไขดังต่อไปนีส้ าเร็จครบถ้วน
1)
ที่ ป ระชุม ผู้ถื อหุ้น ของบริษัทฯ มี ม ติ อ นุมัติ การเพิ กถอนหุ้นของบริษัท ฯ ออกจากการเป็ น หลัก ทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนหุน้ ที่ออกและจาหน่ายแล้ว
ทัง้ หมดของบริษัทฯ และต้องไม่มีผถู้ ือหุน้ คัดค้านการเพิกถอนหุน้ ของ บริษัทฯ เกินร้อยละ 10 ของจานวนหุน้
ที่ออกและจาหน่ายแล้วทัง้ หมดของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์การเพิกถอนหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
และ
2)
การเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะต้องได้รบั
อนุมตั ิ และ/หรือผ่อนผันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงตลาดหลักทรัพย์ฯ สถาบันการเงิน ผูถ้ ือหุน้ กู้ และ
คู่สญ
ั ญาอื่นๆ ตามสัญญาที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีท่จี าเป็ น)
กรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย 1) นายวันชัย ศารทูลทัต และ 2) นายอุดม พัวสกุล ได้มีการประชุมเมื่อ
วันที่ 25 กันยายน 2562 เพื่อพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับการเพิกถอนหุน้ ของบริษัทฯ และความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระ คือ บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (“ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ”) เกี่ยวกับการเพิก
ถอนหุน้ ของบริษัทฯ จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยที่ประชุมกรรมการอิสระมีความเห็นสอดคล้อง
กับความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ดังนี ้
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เอกสารแนบ 3
1.

เหตุผลและความเหมาะสมของการเพิกถอนหลักทรัพย์
กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีความเห็นว่า การเพิกถอนหุน้ ของบริษัทฯ มีความเหมาะสม เนื่องจากเหตุผลดังนี ้
1.1 เนื่องด้วย FPT ได้เข้าทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั้ หมดของบริษัท ฯ โดยสมัครใจ (Voluntary Tender
Offer) จากผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 โดย FPT ได้แจ้งถึงความประสงค์และระบุถึงแผนการ
ดาเนินงานภายหลังการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ต่อบริษัทฯ ในคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ฉบับลงวันที่ 4 มิถุนายน
2562 ว่า FPT มีแผนเพิกถอนหุน้ ของบริษัทฯ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และจะดาเนินการ
เพิกถอนหุน้ ของบริษัทฯ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หากแผนการเพิกถอนหุน้ ของบริษัทฯ
ได้รบั เสียงสนับสนุนจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนหุน้ ที่ออกและจาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของ
บริษัทฯ และต้องไม่มีผูถ้ ือหุน้ คัดค้านการเพิกถอนหุน้ ของบริษัทฯ เกินกว่าร้อยละ 10 ของจานวนหุน้ ที่ออกและจาหน่ายแล้ว
ทัง้ หมดของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์การเพิกถอนหุน้ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งการเพิกถอนหุน้ อาจเกิดขึน้ ภายในระยะเวลา 12
เดือนนับจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ในครัง้ ดังกล่าว
จากการทาคาเสนอซือ้ ในครัง้ นัน้ FPT ได้รบั ซือ้ หุน้ จากผูแ้ สดงเจตนาขายทัง้ สิน้ จานวน 2,195,898,701
หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 94.50 ของจานวนหุน้ ที่ออกและจาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษัทฯ ทัง้ นี ้ ณ วันที่ 20 กันยายน 2562
FPT ถือหุน้ ในบริษัทฯ เป็ นจานวน 2,202,086,001 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 94.77 ของจานวนหุน้ ที่ออกและจาหน่ายได้แล้ว
ทัง้ หมดของบริษัทฯ ส่งผลให้ปัจจุบนั FPT เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของบริษัทฯ โดย FPT ประสงค์จะดาเนินการเพิกถอนหุน้ ของบริษัท
ฯ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามแผนการดาเนินงานที่ได้ระบุไว้ในคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของ
FPT ดังกล่าว
1.2 ภายหลังเสร็จสิน้ การทาคาเสนอซือ้ ดังกล่าว จากข้อมูลผูถ้ ือหุน้ รายย่อยของบริษัทฯ ณ วันที่ 20 กันยายน
2562 พบว่า บริษัทฯ มีผูถ้ ือหุน้ รายย่อย ถือหุน้ รวมกันคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้อยละ 5.23 ของทุนชาระแล้วของบริษัทฯ ซึ่งมี
จานวนน้อยกว่าร้อยละ 15 ของทุนชาระแล้วของบริษัทฯ ทาให้ไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการดารงสถานะเป็ นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุน้ สามัญหรือหุน้ บุริมสิทธิเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียน พ.ศ. 2558 ที่กาหนดให้บริษัทจดทะเบียนจะต้องดารงคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุน้ โดยจะต้องมีผถู้ ือหุน้ สามัญ
รายย่อยไม่นอ้ ยกว่า 150 ราย และผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าวต้องถือหุน้ รวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 15 ของทุนชาระแล้วของบริษัทจดทะเบียน
อย่างไรก็ดี แม้ว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้บริษัทฯ สามารถขอผ่อนผันการขาดคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุน้ โดย
กาหนดให้บริษัทฯ ต้องดาเนินการกระจายการถือหุน้ ให้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ในการดารงสถานะเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ครบกาหนดระยะเวลาในการนาส่งรายงานการกระจายการถื อหุ้นตามแนวทางที่ ตลาด
หลักทรัพย์ฯ กาหนด แต่ FPT ไม่มีนโยบายที่จะลดสัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัทฯ อย่างมีนยั สาคัญ จึงทาให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงจาก
การ ไม่สามารถดาเนินการให้สดั ส่วนการกระจายการถือหุน้ รายย่อยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์การดารงสถานะเป็ นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังกล่าวได้
2.
ความเหมาะสมของราคาเสนอซือ้ หุ้น
กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีความเห็นว่าราคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ท่ี 8.55 บาทต่อหุน้ เป็ นราคาที่เหมาะสม
เนื่องจากเป็ นราคาที่อยู่ในช่วงราคาเหมาะสมระหว่าง 7.61 – 9.57 บาทต่อหุน้ ซึ่งประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระโดยใช้
วิธีการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมในการกาหนดช่วงราคายุติธรรมซึ่งประกอบด้วย วิธีปรับปรุ งมูลค่าทางบัญชี วิธีมูลค่าตาม
ราคาตลาด และวิธีส่วนรวมมูลค่ากิจการ อีกทัง้ ราคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ดงั กล่าวเป็ นราคาที่ไม่ต่ากว่าราคาสูงสุด ของราคาที่
คานวณได้สาหรับกรณีการทาคาเสนอซือ้ เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ภายใต้หลักเกณฑ์ท่กี าหนดในประกาศที่ ทจ. 12/2554
3.
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น
ในกรณีท่ีท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ และตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อนุมัติการเพิกถอนหุน้ ของบริษัทฯ และ
บริษัทฯ ได้ดาเนินการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็ นผลสาเร็จแล้ว
สถานะของบริษัทฯ ในการเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสิน้ สุดลง แต่บริษัทฯ จะยังคงดาเนินธุรกิจต่อไปและ
ยังคงสถานะเป็ นบริษัทมหาชนจากัด ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหุน้ รายย่อยที่ยงั คงถือหุน้ ของบริษัทฯ ต่อไปภายหลังการเพิกถอนหุน้ ดังกล่าว
อาจได้รบั ผลกระทบ ดังนี ้
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3.1 ภายหลังจากที่หนุ้ ของบริษัทฯ สิน้ สภาพจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว
ผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ จะไม่สามารถทาการซือ้ ขายหุน้ ของบริษัทฯ ผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเป็ นตลาดรองได้อีกต่อไป ส่งผลให้
ไม่มีราคาตลาดอ้างอิงในการซือ้ ขายและทาให้ผถู้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ไม่สามารถทาการซือ้ ขายหุน้ ได้อย่างรวดเร็วและคล่องตัว
และอาจขาดสภาพคล่องในการซือ้ ขายหุน้ ของบริษัทฯ
3.2 ผลตอบแทนจากการลงทุนในหุน้ ของบริษัทฯ ที่ผถู้ ือหุน้ จะได้รบั จะถูกจากัดในรูปของเงินปั นผล ขณะที่
โอกาสที่ผถู้ ือหุน้ จะได้รบั ผลตอบแทนจากกาไรจากการขายหุน้ (Capital Gain) ที่เกิดขึน้ จากส่วนต่างของราคาซือ้ ขายหุน้ อาจ
ลดลง เนื่องจากหุน้ ของบริษัทฯ ไม่มีตลาดรองในการซือ้ ขายและไม่มีราคาตลาดอ้างอิงในการซือ้ ขายหลักทรัพย์ ทัง้ นี ้ นโยบาย
การจ่ายเงินปั นผลในอนาคตของบริษัทฯ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของ FPT ในฐานะผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัทฯ
3.3 ภายหลังจากการเพิกถอนหุน้ ของบริษัทฯ จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ผูถ้ ือหุน้
ของบริษัทฯ ซึ่งเป็ นบุคคลธรรมดาจะไม่ได้รบั สิทธิประโยชน์ในการได้รบั ยกเว้นภาษี เงินได้สาหรับกาไรจากการขายหุน้ (Capital Gain
Tax) อีกต่อไป และการโอนหุน้ ของบริษัทฯ ผูโ้ อนจะมีภาระในการเสียค่าอากรแสตมป์
3.4 แม้บริษัทฯ ยังคงมีสถานะเป็ นบริษัทมหาชนจากัด แต่ผู้ถือหุ้นอาจได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ
ลดลงภายหลังจากการเพิกถอนหุน้ ของบริษัทฯ จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯเนื่องจากบริษัทฯ จะสิน้ สุด
หน้าที่ในการดาเนินการตามหลักเกณฑ์ ประกาศ และกฎหมายอื่นๆ ที่ กาหนดบทบาทหน้าที่ของบริษัทจดทะเบียน เช่น
ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง แนวทางปฏิบตั ิเกี่ยวกับการเปิ ดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน (รวมทัง้ ที่
ได้แก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี ้ เมื่อการทาคาเสนอซือ้ เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ สิน้ สุดลง หากมีผถู้ ือหุน้ รายอื่นที่มิใช่
ผูท้ าคาเสนอซือ้ บุคคลที่กระทาร่วมกับผูท้ าคาเสนอซือ้ (Acting in Concert) และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลดังกล่าว
ถือหุน้ รวมกันมีจานวนรวมกันไม่เกินร้อยละ 5 ของจานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ หรือผูถ้ ือหุน้ และผูถ้ ือใบสาคัญ
แสดงสิทธิท่จี ะซือ้ หุน้ มีจานวนรวมกันไม่เกิน 100 ราย จะส่งผลให้ (1) บริษัทฯ จะสิน้ สุดหน้าที่ในการจัดทาและนาส่งงบการเงิน
และรายงานอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วกับ ฐานะทางการเงิน และผลการด าเนิ น งานต่อ สานักงานคณะกรรมการหลัก ทรัพ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 44/2556 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและการ
รายงานการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่ได้แก้ไข
เพิ่มเติม) (2) บริษัทฯ รวมถึงกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัทฯ จะไม่อยู่ภายใต้บงั คับเกี่ยวกับการบริหารกิจการของบริษัทที่
ออกหลักทรัพย์ตามที่กาหนดไว้ในหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) เช่น การเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน การเข้าทาธุรกรรมที่มีนยั สาคัญของกิจการ และหน้าที่ในการรายงานส่วน
ได้เสียของกรรมการ และผูบ้ ริหาร เป็ นต้น และ (3) กรรมการ ผูบ้ ริหารและผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ ก็จะสิน้ สุดหน้าที่ในการ
จัดทาและเปิ ดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ที่ สจ.38/2561 เรื่อง การจัดทารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าของกรรมการ
ผูบ้ ริหาร ผูส้ อบบัญชี ผูท้ าแผน และผูบ้ ริหารแผน (รวมทัง้ ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม)
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงมีสถานะเป็ นบริษัทมหาชนจากัด บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ในการจัด
ประชุมผูถ้ ือหุน้ และเสนองบการเงินประจาปี ของบริษัทฯ เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ พิจารณา รวมทัง้ ต้องเปิ ดเผยข้อมูล และจัดส่งข้อมูลใน
ฐานะบริษัทมหาชนจากัด ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) เช่น ข้อมูลที่ตอ้ ง
เปิ ดเผยในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ รายงานประจาปี พร้อมงบดุลและงบกาไรขาดทุน และหากผูถ้ ือหุน้ รายย่อยต้องการ
ทราบข้อมูลเกี่ ยวกับ บริษัทฯ เช่น รายชื่อคณะกรรมการ รายชื่อผู้ถือหุ้น และงบการเงินประจาปี ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นก็ยัง
สามารถคัดถ่ายสาเนาข้อมูลดังกล่าว ได้ท่กี ระทรวงพาณิชย์
นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยังมีหน้าที่ในการจัดทาและเปิ ดเผยข้อมูลตามที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องจากการเป็ น
บริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงเมื่อได้รบั การร้องขอจาก FPT เพื่อให้ FPT สามารถจัดทาและเปิ ดเผยข้อมูลได้ตาม
หลักเกณฑ์ให้แก่ทางการและผูล้ งทุน
3.5 ณ วันที่ 20 กันยายน 2562 FPT ถือหุน้ ในบริษัทฯ รวมเป็ นจานวน 2,202,086,001 หุน้ หรือคิดเป็ น
ร้อยละ 94.77 ของจานวนหุน้ ที่ออกและจาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษัทฯ ส่งผลให้ FPT สามารถควบคุมทิศทางการดาเนิน
ธุรกิจและกาหนดนโยบายสาคัญต่างๆ เช่น นโยบายการจ่ายเงินปั นผล รวมถึงควบคุมการลงมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในเรื่อง
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ทั่วไปที่ตอ้ งได้รบั การอนุมตั ิจากที่ประชุม ผูถ้ ือหุน้ ด้วยเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน เช่น การรับรองงบการเงินประจาปี การแต่งตัง้ กรรมการ การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี เป็ นต้น และสามารถควบคุม
คะแนนเสียงอนุมตั ิในเรื่องที่มีความสาคัญ ที่ตอ้ งได้รบั การอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่
ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เช่น การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ
ทัง้ หมดหรือบางส่วนที่สาคัญของบริษัทฯ การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็ นของบริษัทฯ การเพิ่มทุน และการควบ
รวมกิจการ เป็ นต้น ดังนัน้ ด้วยสัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัทฯ ดังที่กล่าวไว้ขา้ งต้น ส่งผลให้ผู้ ถือหุน้ รายย่อยมีความเสี่ยงที่จะ
ไม่สามารถถ่วงดุลอานาจและตรวจสอบการควบคุมบริหารบริษัทฯ ของ FPT ได้
4.
ผลกระทบต่อบริษัทฯ
แม้การเพิกถอนหุน้ ของบริษัทฯ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะทาให้บริษัท
ฯ สิ น้ สุด การได้รับ ประโยชน์จ ากการเป็ น บริษัท จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพ ย์ฯ เช่ น โอกาสในการระดมทุน ผ่ า นตลาด
หลักทรัพย์ฯ ในรูปแบบต่างๆ โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการบริหารสภาพคล่องในการประกอบธุรกิจ โดยการกูย้ ืมเงินจากสถาบัน
การเงิน และการออกและเสนอขายตราสารหนีเ้ พื่อใช้เป็ นเงินทุนสาหรับการดาเนินกิจการและการขยายธุรกิจ อย่างไรก็ตาม
ภายหลังจากที่บริษัทฯ สิน้ สุดสถานะการเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ ก็ยังคงสามารถระดมทุนด้วย
วิธีการอื่นนอกเหนือจากการระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อรองรับการดาเนินธุรกิจและขยายการลงทุนของกลุ่มบริษัทฯ
ในอนาคตได้ เช่น การใช้กระแสเงินสดจากการดาเนินงานภายในเพื่อสนับสนุนการดาเนินธุรกิจและการขยายกิจการในอนาคต
การกูย้ ืมเงินจากสถาบันการเงิน และการออกและเสนอขายตราสารหนีต้ ่ อผูล้ งทุนสถาบัน และ/หรือ ผูล้ งทุนรายใหญ่ รวมถึง
บริษั ท ฯ อาจจะขอรับ การสนับ สนุน ทางด้า นการเงิน ที่ จ าเป็ น จาก FPT ซึ่ง เป็ น ผู้ถื อ หุ้น ใหญ่ ข องบริษั ท ฯ และเป็ น บริษั ท
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนั้น บริษัทฯ คาดว่าจะยังคงสามารถดาเนินธุรกิจตามแผนงานในอนาคตไ ด้
ต่อไป โดยไม่ได้รบั ผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญจากการสิน้ สุดสถานภาพการเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
นอกจากนี ้ การเพิกถอนหุน้ ของบริษัทฯ จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะช่วยให้
บริษัทฯ สามารถลดค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดารงสถานะเป็ นบริษัทจดทะเบียน เช่น ค่าธรรมเนียมรายปี ค่าใช้จ่าย
บุคลากร เป็ นต้น
ในการนี ้ กรรมการอิสระของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้เสนอความเห็นข้างต้นต่อที่ประชุม วิสามัญผูถ้ ือหุน้ โดยผูถ้ ือหุน้
ควรพิจารณารายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประกอบการพิจารณาอนุ มัติการเพิกถอนหุน้ ของบริษัทฯ ด้วย
ทัง้ นี ้ การตัดสินใจสุดท้ายขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูถ้ ือหุน้ เป็ นสาคัญ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
ลายมือชื่อ……….…………………………………กรรมการอิสระ
(นายวันชัย ศารทูลทัต)
ลายมือชื่อ……….…………………………………กรรมการอิสระ
(นายอุดม พัวสกุล)
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เอกสารแนบ 6

GOLD 2562-63/003
ทะเบียนเลขที่ 0107537002273

วันที่ 15 ตุลาคม 2562

เรียน

ท่านผูถ้ ือหุน้

เรื่อง

การมอบฉันทะในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562-63

ตามที่บริษัทฯ กาหนดวันประชุม วิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2562-63 ณ ห้องประชุม เดอะ มิตร-ติง้ รูม สามย่านมิตร
ทาวน์ฮอลล์ ชัน้ 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ในวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:30 น. เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ดังรายละเอียดปรากฏตามคาบอกกล่าว
เรียกประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2562-63 นัน้
บริษัทฯ ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดั งกล่าว 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
อยู่บา้ นเลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

อายุ 73 ปี

กรรมการดังรายนามข้างต้นไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุม
ทั้งนี ้ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ซึ่งเป็ นแบบที่กาหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียด
ชัดเจนมายังท่านด้วยแล้ว ขอได้โปรดกรอกรายละเอียดลงในช่องว่างของผูท้ ่ที ่านประสงค์จะมอบฉันทะ ให้เข้าร่วมประชุมและ
ออกเสี ย งลงคะแนนแทนและลงนามผู้มอบฉัน ทะ โดยในการมอบฉัน ทะ ท่ า นอาจแสดงความประสงค์ท่ีจ ะให้ออกเสียง
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
เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ สามารถดึงข้อมูลมาใช้ได้ตามความเหมาะสม ในกรณีท่ีท่านมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ดังกล่าวข้างต้นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน เมื่อดาเนินการแล้วโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะคืนกลับไปยังบริษทั ฯ
ล่วงหน้าเพื่อให้ถึงบริษัทฯ ก่อนวันประชุม โดยใช้ซองตอบรับที่แนบมาพร้อมหนังสือนี ้ ทัง้ นีเ้ พื่อความเรียบร้อยในการเตรียมการ
ประชุม
ขอแสดงความนับถือ
(นายธนพล ศิรธิ นชัย)

ประธานอานวยการ
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)
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เอกสารแนบ 6
ประวัติโดยสังเขปของกรรมการทีไ่ ด้รับมอบหมายให้เป็ นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุน้ ทีไ่ ม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
1. นายอุดม พัวสกุล
ประเภทกรรมการ

: กรรมการที่เป็ นอิสระ

ตาแหน่งปั จจุบนั

: • กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบ

อายุ

: 68 ปี

สัญชาติ

: ไทย

วันที่ได้รบั แต่งตัง้ ครัง้ แรก

: 27 ธันวาคม 2555

คุณวุฒิทางการศึกษา

: ปริญญาโท รัฐศาสตร์การเมืองและการปกครอง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

: Directors Certification Program (DCP 109/2551)

สัดส่วนการถือหุน้ ใน GOLD (ร้อยละ) โดยนับรวมการ
ถือหุน้ ของคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

: - ไม่มี - / 0.00% (0 หุน้ )

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ
ผูบ้ ริหาร

: - ไม่มี -

จานวนปี ท่เี ป็ นกรรมการ

: 6 ปี 9 เดือน

ประสบการณ์การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
ตาแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอืน่ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :
-ไม่ม-ี
ตาแหน่งในกิจการอืน่ ทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :
-ไม่ม-ี
ประสบการณ์ :
2556 - 2558

ประธานกรรมการบริหาร

การพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

2555 - 2556

ประธานกรรมการ

บมจ. ทีโอที

2551 - 2555

อธิบดี

กรมโยธาธิการและผังเมือง

2549 - 2551

ผูว้ ่าราชการ

จังหวัดอุทยั ธานี

ตาแหน่งในกิจการทีแ่ ข่งขันเกีย่ วเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ไม่มี -
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เอกสารแนบ 6
ประวัติโดยสังเขปของกรรมการทีไ่ ด้รับมอบหมายให้เป็ นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุน้ ทีไ่ ม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
2. นายวันชัย ศารทูลทัต
ประเภทกรรมการ

: กรรมการอิสระ

ตาแหน่งปั จจุบนั

: • ประธานกรรมการ
• กรรมการตรวจสอบ
• ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
• กรรมการกากับดูแลบรรษัทภิบาล

อายุ

: 73 ปี

สัญชาติ

: ไทย

วันที่ได้รบั แต่งตัง้ ครัง้ แรก

: 26 ธันวาคม 2555

คุณวุฒิทางการศึกษา

: • ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
• ปริญญาตรี นิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

: -ไม่ม-ี

สัดส่วนการถือหุน้ ใน GOLD (ร้อยละ) โดยนับรวมการ
ถือหุน้ ของคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

: -ไม่ม-ี / 0.00% (0 หุน้ )

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ
ผูบ้ ริหาร

: -ไม่ม-ี

จานวนปี ท่เี ป็ นกรรมการ

: 6 ปี 9 เดือน

ประสบการณ์การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
ตาแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอืน่ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :
-ไม่ม-ี
ตาแหน่งในกิจการอืน่ 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
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เอกสารแนบ 6
ประธานคณะกรรมการ

การท่าเรือแห่งประเทศไทย

กรรมการ

การรถไฟแห่งประเทศไทย

กรรมการ

องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย

ตาแหน่งในกิจการทีแ่ ข่งขันเกีย่ วเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
-ไม่ม-ี
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เอกสารแนบ 7
เอกสารและหลักฐานทีผ่ ู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน
และการออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562-63
ของบริษทั แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)
เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะที่จะมาประชุมโปรดนาหนังสือนัดประชุม ใบลงทะเบียน และหนังสือ
มอบฉันทะมาด้วย

1. เอกสารทีผ่ ู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
บุคคลธรรมดา
ก. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ท่ียงั ไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจาตัวประชาชน บัตรประจาตัวข้าราชการ
ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ย่นื หลักฐานประกอบด้วย
ข. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
(1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความ
ถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะ และผูร้ บั มอบฉันทะ
(2) สาเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผูถ้ ือหุน้ ตามข้อ ก และผูถ้ ือหุ้นได้ลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
(3) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผูร้ บั มอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ ก
นิติบุคคล
ค. กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
(1) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผูแ้ ทนนิติบคุ คลเช่นเดียวกับกรณีบคุ คลธรรมดา ข้อ ก
(2) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูแ้ ทนนิติบุคคล
(กรรมการ) และมีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ ทนนิติบุคคลซึ่งเป็ นผูเ้ ข้าร่วมประชุมมีอานาจกระทาการ
แทนนิติบคุ คลซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ ตามกฏหมาย
ง. กรณีผ้ถู ือหุ้นมอบฉันทะให้ผ้รู ับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
(1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความ
ถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผูม้ ีอานาจลงนามนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็ นผูม้ อบฉันทะและ
ผูร้ บั มอบฉันทะ
(2) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอานาจลงนาม
นิติบุคคล (กรรมการ) และมีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่าผูม้ ีอานาจลงนามนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือ
มอบฉันทะมีอานาจกระทาการแทนนิติบคุ คลซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ ตามกฏหมาย
(3) สาเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผูแ้ ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็ นผู้ มอบฉันทะและลงชื่อ
รับรองสาเนาถูกต้อง
(4) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผูร้ บั มอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบคุ คลธรรมดา ข้อ ก

41

เอกสารแนบ 7
จ. กรณีผู้ถือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับ
ฝากและดูแลหุ้น
(1) ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบคุ คล ข้อ ค หรือ ง
(2) ในกรณีท่ีผถู้ ือหุน้ ที่เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็ นผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนีเ้ พิ่มเติม
(2.1) หนังสือมอบอานาจจากผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็ นผูด้ าเนินการ
ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2.2) หนัง สื อ ยื น ยัน ว่ า ผู้ล งนามในหนัง สื อ มอบฉั น ทะแทนได้รับ อนุ ญ าตให้ป ระกอบธุ ร กิ จ
Custodian
ทัง้ นี ้ เอกสารที่มิได้มีตน้ ฉบับเป็ นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทาคาแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย
และให้ผถู้ ือหุน้ หรือผูแ้ ทนนิติบคุ คลนัน้ รับรองความถูกต้องของคาแปล
2. วิธีการมอบฉันทะ
บริษัทฯ ได้จดั ส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ของผูถ้ ือหุน้ แต่ละราย ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ได้กาหนดไว้จานวน 3 แบบ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องกาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.
2550 ดังนี ้
• แบบ ก. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็ นแบบที่ง่ายไม่ซบั ซ้อน
• แบบ ข. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กาหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
• แบบ ค. เป็ นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผถู้ ือหุน้ เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็ น
ผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้
หากผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ประสงค์จะใช้
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค สามารถ Download ได้จาก www.goldenland.co.th และโปรดนาใบมอบฉันทะมาในวันที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วย
ผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ได้ดว้ ยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดาเนิ นการดังนี ้
ก. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น ดังนี ้

(1) ผูถ้ ือหุน้ ทั่วไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง เท่านัน้
(2) ผูถ้ ือหุน้ ที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้ Custodian ในประเทศ
ไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค
ข. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผูถ้ ือหุน้ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือ
กรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริหารของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุช่ือพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ ผถู้ ือหุน้
ประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะโดย
เลือกเพียงท่านเดียวให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
ค. ปิ ดอากรแสตมป์ จานวน 20 บาท พร้อมทัง้ ขีดฆ่าลงวันที่ท่ีทาหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่ อให้ถูกต้องและมี
ผลผูกพันตามกฏหมาย ทัง้ นีบ้ ริษัทฯ ได้อานวยความสะดวกในการปิ ดอากรแสตมป์ ให้แก่ผรู้ บั มอบฉันทะที่มา
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
ง. ส่งหนังสือมอบฉันทะใส่ซองที่บริษัทฯ เตรียมให้คืนมายังบริษัทฯ ภายในวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 หรือ
ก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้
ทันเวลาเริ่มประชุม
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ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหุน้ ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ โดยมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้
และผูถ้ ือหุน้ จะต้องมอบฉันทะเท่ากับจานวนหุน้ ที่ตนถื ออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงส่วนน้อยกว่าจานวนที่ตน
ถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็ น Custodian ที่ผถู้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้เป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ตามหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ค

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ก่อนเริ่มการประชุมไม่นอ้ ยกว่า 2 ชั่วโมง หรือตัง้ แต่เวลา 11:30
น. เป็ นต้นไป ณ ห้องประชุม เดอะ มิตร-ติง้ รูม สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชัน้ 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ เลขที่ 944
ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ตามแผนที่สถานที่จดั ประชุมที่ได้แนบมาพร้อมนี ้
4. การออกเสียงลงคะแนนในทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้น
หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง
(1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทาโดยเปิ ดเผย โดยให้นบั หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุน้ ซึ่งผูถ้ ือหุน้ หรือ
ผูร้ บั มอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง
ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็ นบางส่วน (เว้นแต่เป็ นการออกเสียงของ Custodian)
(2) ในกรณีมอบฉันทะ
(2.1) ผูร้ บั มอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผมู้ อบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านัน้
การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะวาระใดไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือ
ว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่ถกู ต้องและไม่ถือเป็ นการลงคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้
(2.2) หากผูม้ อบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบ
ฉั น ทะหรื อ ระบุ ไ ว้ไ ม่ ชั ด เจน หรื อ ในกรณี ท่ี ท่ี ป ระชุ ม มี ก ารพิ จ ารณาหรื อ ลงมติ ใ นเรื่ อ งใด
นอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีท่มี ีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริง
ประการใด ผูร้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร
วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
ประธานที่ประชุมชีแ้ จงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ท่ปี ระชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี ้
ก. ประธานที่ ป ระชุม จะเป็ นผู้เ สนอให้ผู้ถื อหุ้นพิ จ ารณาลงคะแนนเสี ยงในแต่ ละวาระ โดยจะมี การ
สอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่าผูถ้ ือหุน้ ท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
ข. ให้ผถู้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความเห็นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (เว้นแต่เป็ น
การออกเสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะกาหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้)
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มติของทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
ก. กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงเป็ นมติของที่ประชุม
ข. กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฏหมาย หรือข้อบังคับบริษัทกาหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะ
เป็ นไปตามที่กฏหมายหรือขัอบังคับนัน้ กาหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ในที่ประชุม
รับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
(1) หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็ นเสียงชีข้ าด
(2) ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็ นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียง
ในเรื่องนั้น และประธานที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผูร้ ับมอบฉันทะนั้นออกนอกที่
ประชุมชั่วคราวก็ได้ เว้นแต่เป็ นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตัง้ กรรมการ
การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน
ประธานที่ประชุมจะชีแ้ จงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ท่ีประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุ ม โดยบริษัทฯ จะนับ
คะแนนเสียงแต่ละวาระ จากการลงคะแนนที่ผถู้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและ
จะแจ้งผลการนับคะแนนให้ท่ปี ระชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิน้ การประชุม
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ข้อบังคับของบริษัท (เฉพาะทีเ่ กี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และวิธีการลงคะแนนเสียง)
หมวดที่ 4
การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 26 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิน้ สุดรอบระยะ
บัญชีของบริษัท
การประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวอื่น นอกจากวรรคหนึ่งให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
ข้อ 27 คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร หรือผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งหรือหลาย
คนที่ มี หุ้น นับ รวมกั น ได้ไ ม่ น้อ ยกว่ า ร้อ ยละสิ บ ของจ านวนหุ้น ที่ จ าหน่ า ยได้ทั้ง หมด จะเข้า ชื่ อ กั น ท าหนัง สื อ ขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียก
ประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนีค้ ณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายในสี่สิบห้าวัน
นับแต่วนั ที่ได้รบั หนังสือจากผูถ้ ือหุน้
ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดั ให้มีการประชุมภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้
ถื อ หุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จานวนหุน้ ตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกาหนด
ระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณี เช่นนี ้ ให้ถือว่าเป็ นการประชุมผูถ้ ื อหุน้ ที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจาเป็ นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีท่ปี รากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ ือหุน้ ตามวรรคสองครัง้ ใด จานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาร่วม
ประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี ้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จากการจัดให้มีการประชุมในครัง้ นัน้ ให้แก่บริษัท

ข้อ 28 ในการเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม
และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อ
อนุมตั ิหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทัง้ ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผถู้ ือหุน้ และนาย
ทะเบียนทราบไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนการประชุม ทัง้ นีใ้ ห้โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่นอ้ ย
กว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 3 วันด้วย
สถานที่ท่ีจะใช้เป็ นที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้คณะกรรมการเป็ นผูก้ าหนด และจะกาหนดเป็ นอย่างอื่น นอกเหนือไปจากท้องที่
อันเป็ นที่ตงั้ สานักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้

ข้อ 29 ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่นอ้ ยกว่า 25 คน หรือไม่นอ้ ย
กว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผูถ้ ือหุน้ ทั้งหมด และต้องมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุน้ ที่ชาระได้แล้ว
ทัง้ หมด จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ข้อ 30 ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จานวนผูถ้ ือหุน้ ยังไม่ครบองค์ประชุม
ถ้าเป็ นการประชุมวิสามัญที่ผถู้ ือหุน้ ขอให้เรียกก็ให้ยกเลิกการประชุมนัน้ เสีย แต่ถา้ เป็ นการประชุมสามัญหรือวิสามัญที่
คณะกรรมการเรียกเอง ให้นดั ประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนการประชุม ใน
การประชุมครัง้ หลังไม่บงั คับว่าต้องครบองค์ประชุม
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ข้อ 31 ประธานกรรมการเป็ นประธานของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในกรณีท่ปี ระธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบตั ิ
หน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่
สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ผถู้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมเลือกผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
ข้อ 32 ให้ประธานในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ดาเนินการประชุมให้เป็ นตามลาดับระเบียบวาะที่ กาหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ท่ี
ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลาดับระเบียบวาระ ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม
เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่ง ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุน้ ที่จาหน่า ย
ได้ทงั้ หมด จะขอให้ท่ปี ระชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้
ในกรณีท่ีท่ีประชุมพิจารณาเรื่องตามลาดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่ผถู้ ือหุน้ เสนอไม่เสร็จ
ตามวรรคสองแล้วแต่กรณีและจาเป็ นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ท่ีประชุมกาหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครัง้
ต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ย
กว่า 7 วันก่อนวันประชุม ทัง้ นีใ้ ห้โฆษณาคาบอกกล่าวในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่
น้อยกว่า 3 วันด้วย

ข้อ 33 ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุน้ อาจมอบฉันทะให้บคุ คลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็
ได้ การมอบฉันทะต้องทาเป็ นหนังสือลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะตามแบบที่นายทะเบียนกาหนดและมอบแก่ประธาน
กรรมการหรือผูท้ ่ีประธานกรรมการกาหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ในการออกเสียง
ลงคะแนนให้ถือว่าผูร้ บั มอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนคะแนนเสียงที่ผถู้ ือหุน้ มอบฉันทะมีรวมกัน เว้นแต่ผรู้ บั
มอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผูซ้ ่งึ มอบฉันทะเพียงบางคนโดยระบุช่อื ผูม้ อบฉันทะ
และจานวนหุน้ ที่ผมู้ อบฉันทะถืออยู่ดว้ ย
ข้อ 34 เว้นแต่กฎหมายจะกาหนดไว้เป็ นประการอื่น มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ น
เสียงชีข้ 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
944 Rama 4 Road, Wangmai, Pathumwan,
Bangkok 10330, Thailand

* เนื่องจากที่จอดรถที่สามย่านมิตรทาวน์มีจากัด กรุณาเดินทางด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีสามย่าน ทางออก 2 *
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก
เขียนที่
วันที่
เดือน
พ.ศ.
(1) ข้าพเจ้า
สัญชาติ
อยู่บา้ นเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
(2) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน) โดยถือหุน้ สามัญจานวนทัง้ สิน้
และออกเสียงลงคะแนนได้
รวม
หุน้
เสียง ดังนี ้
เท่ากับ
หุน้ สามัญ
หุน้
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
หุน้ บุริมสิทธิ
หุน้
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
☐ 1.
อายุ
อยู่บา้ นเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
☐ 2.
อายุ
อยู่บา้ นเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
☐ 3.
นายอุดม พัวสกุล
อายุ
68
อยู่บา้ นเลขที่
944
ถนน
พระราม 4
ตาบล/แขวง
วังใหม่ อาเภอ/เขต
ปทุมวัน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์
10330
☐ 4.
นายวันชัย ศารทูลทัต
อายุ
73
อยู่บา้ นเลขที่
944
ถนน
พระราม 4
ตาบล/แขวง
วังใหม่ อาเภอ/เขต
ปทุมวัน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์
10330
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2562-63
ในวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:30 น. ณ เดอะ มิตร-ติง้ รูม สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชัน้ 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ เลขที่ 944
ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330หรือที่พึงจะเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย
กิจการใดที่ผรู้ บั มอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุมนัน้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ

ลงชื่อ

ผูม้ อบฉันทะ
(

)

ลงชื่อ

ผูร้ บั มอบฉันทะ
(

)

(

)

(

)

ลงชื่อ

ผูร้ บั มอบฉันทะ

ลงชื่อ

ผูร้ บั มอบฉันทะ

หมายเหตุ ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
เขียนที่
วันที่
เดือน
พ.ศ.
(1) ข้าพเจ้า
สัญชาติ
อยู่บา้ นเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
(2) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน) โดยถือหุน้ สามัญจานวนทัง้ สิน้
และออกเสียงลงคะแนนได้
รวม
หุน้
เสียง ดังนี ้
เท่ากับ
หุน้ สามัญ
หุน้
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
หุน้ บุริมสิทธิ
หุน้
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
☐ 1.
อายุ
อยู่บา้ นเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
☐ 2.
อายุ
อยู่บา้ นเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
☐ 3.
นายอุดม พัวสกุล
อายุ
68
อยู่บา้ นเลขที่
944
ถนน
พระราม 4
ตาบล/แขวง
วังใหม่ อาเภอ/เขต
ปทุมวัน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์
10330
☐ 4.
นายวันชัย ศารทูลทัต
อายุ
73
อยู่บา้ นเลขที่
944
ถนน
พระราม 4
ตาบล/แขวง
วังใหม่ อาเภอ/เขต
ปทุมวัน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์
10330
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในประชุม วิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2562-63
ในวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:30 น. ณ เดอะ มิตร-ติง้ รูม สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชัน้ 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ เลขที่ 944
ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330หรือที่พึงจะเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ครั้งที่ 26 ซึ่งประชุมเมือ่ วันที่ 17 มกราคม 2562
☐ (ก)
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
☐ (ข)
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
☐ เห็นด้วย

วาระที่ 2

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

รับทราบความเห็นเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และข้อเสนอของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ในฐานะผู้ทาคาเสนอซื้อ
ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
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วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการมอบ
อานาจทีเ่ กี่ยวข้อง
☐ (ก)
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
☐ (ข)
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
☐ เห็นด้วย

วาระที่ 4

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

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

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบไว้ในหนังสือมอบฉันทะนีใ้ ห้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่ถกู ต้อง
และไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้
(6) ในกรณีที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดั เจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการ
พิจารณาลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้
ผูร้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผรู้ บั มอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผรู้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้
ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ

ลงชื่อ

ผูม้ อบฉันทะ
(

)

(

)

ลงชื่อ

ผูร้ บั มอบฉันทะ

ลงชื่อ

ผูร้ บั มอบฉันทะ
(

)

ลงชื่อ

ผูร้ บั มอบฉันทะ
(

)

หมายเหตุ
1. ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวน
หุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตัง้ กรรมการสามารถเลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุดหรือเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อ
แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามแนบ
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ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน) ในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่

1/2562-63 ในวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:30 น. ณ เดอะ มิตร-ติง้ รูม สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชัน้ 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตร
ทาวน์ 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 มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
☐ (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค
(สาหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศทีแ่ ต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทย)
เขียนที่
วันที่
เดือน
พ.ศ.
(1) ข้าพเจ้า
สัญชาติ
อยู่บา้ นเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
(2) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน) โดยถือหุน้ สามัญจานวนทัง้ สิน้
และออกเสียงลงคะแนนได้
รวม
หุน้
เสียง ดังนี ้
เท่ากับ
หุน้ สามัญ
หุน้
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
หุน้ บุริมสิทธิ
หุน้
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
☐ 1.
อายุ
อยู่บา้ นเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
☐ 2.
อายุ
อยู่บา้ นเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
☐ 3.
นายอุดม พัวสกุล
อายุ
68
อยู่บา้ นเลขที่
944
ถนน
พระราม 4
ตาบล/แขวง
วังใหม่ อาเภอ/เขต
ปทุมวัน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์
10330
☐ 4.
นายวันชัย ศารทูลทัต
อายุ
73
อยู่บา้ นเลขที่
944
ถนน
พระราม 4
ตาบล/แขวง
วังใหม่ อาเภอ/เขต
ปทุมวัน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์
10330
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในประชุม วิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2562-63
ในวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:30 น. ณ เดอะ มิตร-ติง้ รูม สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชัน้ 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ เลขที่ 944
ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330หรือที่พึงจะเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย
(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
☐ มอบฉันทะตามจานวนหุน้ ทัง้ หมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในครัง้ นี ้ ดังนี ้
☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ
☐ หุน้ สามัญ
หุน้
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
☐ หุน้ บุริมสิทธิ
หุน้
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
รวมสิทธิออกเสียงทัง้ หมดลงคะแนนได้ทงั้ หมด
เสียง
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ครั้งที่ 26 ซึ่งประชุมเมือ่ วันที่ 17 มกราคม 2562
☐ (ก)
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
☐ (ข)
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง
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วาระที่ 2

รับทราบความเห็นเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และข้อเสนอของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ในฐานะผู้ทาคาเสนอซื้อ
ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการมอบ
อานาจทีเ่ กี่ยวข้อง
☐ (ก)
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
☐ (ข)
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
☐ เห็นด้วย

วาระที่ 4

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

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

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

(5)

การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนีใ้ ห้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่ถกู ต้อง
และไม่ถือเป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้

(6)

ในกรณีที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดั เจน หรือในกรณีที่ ที่ประชุมมีการ
พิจารณาลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้
ผูร้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผรู้ บั มอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผรู้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือ
เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ

ผูม้ อบฉันทะ
(

)

ลงชื่อ

ผูร้ บั มอบฉันทะ
(

)

(

)

(

)

ลงชื่อ

ผูร้ บั มอบฉันทะ

ลงชื่อ

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) หนังสือมอบอานาจจากผูถ้ ือหุน้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รบั อนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตัง้ กรรมการสามารถเลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุดหรือเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อแบบหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ค ตามแนบ
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ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน) ในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่
1/2562-63 ในวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:30 น. ณ เดอะ มิตร-ติง้ รูม สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชัน้ 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์
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 มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
☐ (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง
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