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ที่ GOLD 2562-63/001 
ทะเบียนเลขที่ 0107537002273 

 

 วนัท่ี 15 ตลุาคม 2562  

เรื่อง ขอเชิญประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2562-63 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที ่1/2562-63 

ดว้ยที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ 6/2561-
62 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 ไดม้ีมติใหจ้ัดการประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2562-63 ในวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 
2562 เวลา 13:30 น. ณ หอ้งประชุม เดอะ มิตร-ติง้ รูม สามย่านมิตรทาวนฮ์อลล ์ชั้น 5 ศูนยก์ารคา้สามย่านมิตรทาวน ์
เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ
การประชมุดงัต่อไปนี ้

วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 คร้ังที ่26 ซ่ึงประชุมเม่ือวันที ่
17 มกราคม 2562 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  
การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ครัง้ที่ 26 ไดจ้ดัขึน้เมื่อวนัที่ 17 มกราคม 2562 และบริษัทฯ ได้
จัดท ารายงานการประชุมและจัดส่งใหต้ลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
ก าหนด พรอ้มทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซตข์องบริษัทฯ www.goldenland.co.th แลว้ โดยมีรายละเอียดตาม
เอกสารแนบ 1 

ความเหน็ของคณะกรรมการ  
เห็นควรเสนอรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ครัง้ที่ 26 ซึ่งจดัขึน้เมื่อวนัท่ี 17 มกราคม 
2562 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าไดม้ีการบนัทึกรายงานการประชมุไวอ้ย่างถกูตอ้งแลว้ใหท้ี่ประชมุ
วิสามญัผูถื้อหุน้รบัรองรายงานการประชมุครัง้ดงักล่าว 

จ านวนเสียงทีต่้องใช้เพื่อผ่านมติ  
คะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่2 รับทราบความเห็นเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพยจ์ด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และข้อเสนอของบริษัท เฟรเซอรส์ พร็อพเพอร์
ตี ้(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในฐานะผู้ท าค าเสนอซือ้ ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  
ตามที่บริษัทฯ ไดร้บัหนงัสือแจง้ความประสงคใ์นการเขา้ท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของบริษัทฯ 
เพื่อการเพิกถอนหุน้จากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ลงวนัท่ี 20 กนัยายน 2562 
จาก บริษัท เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี ้(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ( "FPT" หรือ “ผู้ท าค าเสนอซือ้”) 
ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัทฯ โดย ณ วนัท่ี 20 กนัยายน 2562 FPT ถือหุน้ในบรษิัทฯ จ านวนรวม
ทัง้สิน้ 2,202,086,001 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 94.77 ของจ านวนหุน้ที่ออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ
บริษัทฯ โดย FPT มีความประสงคใ์นการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของบริษัทฯ ในส่วนที่เหลือ
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จ านวน 121,633,999 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 5.23 ของจ านวนหุน้ที่ออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ
บรษิัทฯ เพื่อท าการเพิกถอนหุน้ของบรษิัทฯ ออกจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์
ฯ ("ตลาดหลักทรัพยฯ์") ในราคาเสนอซือ้ 8.55 บาทต่อหุน้ และขอใหบ้รษิัทฯ ด าเนินการใดๆ ที่จ  าเป็น
และสมควรเพื่อให้การเพิกถอนหุ้นดังกล่าวเป็นไปตามกฎระเบียบที่เก่ียวข้องว่าดว้ยการเพิกถอน
หลกัทรพัยจ์ดทะเบียนนั้น ทัง้นี ้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 6/2561-62 ซึ่งประชมุเมื่อวนัที่ 20 
กนัยายน 2562 ไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเห็นชอบใหเ้สนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิการเพิก
ถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ์ และมีมติอนุมัติ
แต่งตัง้บริษัท หลักทรพัย ์เมยแ์บงก ์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) โดยความเห็นชอบของ
กรรมการอิสระ ใหเ้ป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อเสนอแนะความเห็น และชีแ้จงต่อผูถื้อหุน้ของ
บริษัทฯ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมตัิการเพิกถอนหุน้ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์  

ในการนี ้เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัยฯ์ เรื่องการเพิกถอนหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 
2542 ซึ่งไดก้ าหนดใหบ้รษิัทจดทะเบียนจดัส่งความเห็นของกรรมการอิสระและความเห็นของที่ปรกึษา
ทางการเงินอิสระมาพรอ้มกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจดทะเบียนและที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระชีแ้จงต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อเสนอแนะความเห็นเก่ียวกบัการเพิกถอนหุน้ของบริษัทฯ 
ออกจากการเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยฯ์ และขอ้เสนอของผูท้  าค าเสนอซือ้ให้ผู้
ลงทนุทั่วไปทราบ บรษิัทฯ จึงไดน้ าส่งความเห็นของกรรมการอิสระและความเห็นของที่ปรกึษาทางการ
เงินอิสระมาพรอ้มกับหนงัสือเชิญประชุมนีเ้พื่อการพิจารณาของผูถื้อหุน้ ดงัมีรายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบ 3 และ 4 ตามล าดบั และบรษิัทฯ จะจดัใหม้ีการชีแ้จง (presentation) รายละเอียดขา้งตน้
ต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้ในวนัประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2562-63 ครัง้นีด้ว้ย  

ความเหน็คณะกรรมการบริษัทฯ  
เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้รบัทราบความเห็นเก่ียวกบัการเพิกถอนหุน้ของบริษัทฯ ออก
จากการเป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยฯ์ และขอ้เสนอของผูท้  าค าเสนอซือ้ ตลอดจน
ขอ้มลูอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งซึ่งจะไดช้ีแ้จงโดยบรษิัทฯ และที่ปรกึษาทางการเงินอิสระของผูถื้อหุน้  

จ านวนเสียงทีต่้องใช้เพื่อผ่านมติ  
วาระนีเ้ป็นวาระเพื่อรบัทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยฯ์ และการมอบอ านาจทีเ่กี่ยวข้อง 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  
เนื่องดว้ยบริษัทฯ ไดร้บัหนงัสือแจง้ความประสงคใ์นการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของบริษัทฯ 
เพื่อการเพิกถอนหุน้จากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ จาก FPT ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้
รายใหญ่ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 โดย FPT มีความประสงคใ์นการท าค าเสนอซือ้
หลักทรพัยท์ัง้หมดของบริษัทฯ ในส่วนที่เหลือทัง้หมดจ านวน 121,633,999  หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 5.23 
ของจ านวนหุน้ที่ออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบริษัทฯ เพื่อท าการเพิกถอนหุน้ของบริษัทฯ ออก
จากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ซึ่งเป็นไปตามแผนการด าเนินงานภายหลงัการ
ท าค าเสนอซือ้หลักทรพัยต์ามที่ไดร้ะบุไวใ้นค าเสนอซือ้หลักทรพัยข์องบริษัทฯ (แบบ 247-4) ฉบับลง
วนัท่ี 4 มิถนุายน 2562  

โดย FPT จะท าค าเสนอซือ้หลักทรพัยใ์นครัง้นี ้ ในราคาเสนอซือ้ 8.55 บาทต่อหุน้ โดย FPT อาจปรบั
ราคาเสนอซือ้ไดห้าก (1) บรษิัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ หรือ (2) บรษิัทฯ มีการเปล่ียนแปลง
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มลูค่าหุน้ที่ตราไวซ้ึ่งส่งผลใหจ้ านวนหุ้นเพิ่มขึน้หรือลดลง หรือ (3) บริษัทฯ มีการใหสิ้ทธิซือ้หุน้เพิ่มทนุ
หรือใบส าคัญแสดงสิทธิในการซือ้หุน้เพิ่มทุนที่โอนสิทธิไดแ้ก่ผูถื้อหุน้ตามส่วนจ านวนหุน้ที่ถืออยู่เดิม 
ทั้งนี ้ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่  ทจ. 12/2554 เรื่อง 
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการใน การเข้าถือหลักทรัพยเ์พื่อครอบง ากิจการ (รวมทั้งที่มีการแกไ้ข
เพิ่มเติม)   

ทั้งนี ้ FPT จะด าเนินการท าค าเสนอซือ้หลักทรัพย์เพื่อการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ภายหลงัจากที่เงื่อนไขดงัต่อไปนีส้  าเรจ็ครบถว้น  

1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวน
หุน้ที่ออกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของบริษัทฯ และตอ้งไม่มีผูถื้อหุน้คดัคา้นการเพิกถอนหุน้
ของบริษัทฯ เกินรอ้ยละ 10 ของจ านวนหุน้ที่ออกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของบริษัทฯ ตาม
หลกัเกณฑก์ารเพิกถอนหลกัทรพัยข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ และ 

2) การเพิกถอนหุน้ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ์ 
จะตอ้งไดร้บัอนุมัติ และ/หรือ ผ่อนผันจากหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงตลาดหลักทรพัยฯ์ 
สถาบนัการเงิน ผูถื้อหุน้กู ้และคู่สญัญาอื่น ๆ ตามสญัญาที่เก่ียวขอ้ง (ในกรณีที่จ  าเป็น) 

ในการนี ้หากที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ มีมติอนมุตัิการเพิกถอนหุน้ของบรษิัทฯ จากการเป็น
หลักทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยฯ์ บริษัทฯ จะตอ้งยื่นแบบค าขอถอนหุน้ออกจากการเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบียน (F10-7) ต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ และเมื่อการเพิกถอนดงักล่าวจะตอ้งไดร้บัอนุมตัิ 
และ/หรือ ผ่อนผันจากตลาดหลักทรพัยฯ์ และหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง (ถา้มี) แลว้ FPT จะเป็นผูท้  าค า
เสนอซือ้หลกัทรพัยส่์วนท่ีเหลือทัง้หมดของบริษัทฯ เพื่อเพิกถอนหุน้ของบรษิัทฯ จากการเป็นหลกัทรพัย์
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน
และกฎเกณฑอ์ื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ในราคาเสนอซือ้ 8.55 บาทต่อหุน้ ตามที่ไดร้ะบไุวข้า้งตน้   

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทฯ (ยกเวน้กรรมการที่มีส่วนไดเ้สีย ไดแ้ก่ นายปณต สิริวฒันภกัดี, นาย
ฐาปน สิรวิฒันภกัดี, นายโชติพฒัน ์พีชานนท,์ นายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร และนายธนพล ศิรธินชยั ผูร้บั
มอบอ านาจ) ไดม้ีมติอนมุตัิใหเ้สนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิการมอบอ านาจให้ นายธน
พล ศิรธินชยั และนายสมบรูณ ์วศินชชัวาล มีอ านาจพิจารณาก าหนดรายละเอียด และ/หรือด าเนินการ
ต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการขอเพิกถอนหุน้ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในครัง้นี ้รวมถึงเรื่องต่างๆ ดงันี ้เพื่อใหก้ารด าเนินการเป็นไปโดยสะดวกและเพื่อ
ประโยชนส์งูสดุของบรษิัทฯ 

(1) การก าหนดรายละเอียด แกไ้ข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ลงนามในเอกสาร และ/
หรือ ข้อตกลงที่เก่ียวข้องกับการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพยจ์ด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

(2) การติดต่อ ประสานงาน ขออนุญาต ขอผ่อนผัน ยื่นเอกสารใด ๆ และการด าเนินการที่
เก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานท่ีมีอ  านาจก ากบัดแูล หรือหน่วยงานต่าง ๆ ตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่ง
รวมถึงตลาดหลักทรัพยฯ์ หรือคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์หรือ
สถาบนัการเงิน ผูถื้อหุน้กู ้และบุคคลหรือองคก์รใดๆ ที่เก่ียวขอ้งและจ าเป็นกับการเพิกถอน
หลกัทรพัย ์รวมถึงการด าเนินการใดๆ ตามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และรายละเอียด ของกฎหมาย 
และกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนความเห็น หรือแนวปฏิบตัิของหน่วยงานดงักล่าว และ 
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(3) การด าเนินการใดๆ ที่เก่ียวขอ้ง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการเพิกถอนหุน้ของบริษัทฯ ออกจาก
การเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

ทัง้นี ้โปรดพิจารณารายละเอียดเก่ียวกบัการเพิกถอนหุน้ดงักล่าวต่อไปนีเ้พิ่มเติมใน  
(1) แบบรายงานการขอถอนหุน้ออกจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน (F10-6) ตามเอกสารแนบ 2  
(2) ความเห็นของกรรมการอิสระเก่ียวกับการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพยจ์ด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตามเอกสารแนบ 3  
(3) รายงานความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการเพิกถอนหุน้ของบรษิัทฯ จากการเป็น

หลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตามเอกสารแนบ 4 
(4) แบบรายงานการเปิดเผยขอ้มลูเพิ่มเติมของบรษิัทฯ (แบบ 56-1) ซึ่งไดม้ีการปรบัปรุงใหเ้ป็นขอ้มลู

ปัจจบุนั ตามเอกสารแนบ 5 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ (ยกเวน้กรรมการที่มีส่วนไดเ้สีย ไดแ้ก่ นายปณต สิริวัฒนภักดี, 
นายฐาปน สิรวิฒันภกัดี, นายโชติพฒัน ์พีชานนท ์และนายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร) เห็นควรใหเ้สนอต่อท่ี
ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิการเพิกถอนหุน้ของบรษิัทฯ ออกจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามข้อเท็จจริงและเหตุผลข้างต้น รวมทั้งการมอบอ านาจให้ 
นายธนพล ศิริธนชยั* และนายสมบูรณ ์วศินชชัวาล มีอ านาจพิจารณาก าหนดรายละเอียด และ/หรือ
ด าเนินการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการขอเพิกถอนหุน้ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลกัทรพัย์
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ 
หมายเหตุ* นายธนพล ศิริธนชัย งดใหเ้ห็นความเห็นในวาระการมอบอ านาจ เนื่องจากเป็นผูร้บัมอบ
อ านาจ 

 
จ านวนเสียงทีต่้องใช้เพื่อผ่านมติ  
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนหุน้ท่ีออกจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของบรษิัทฯ และตอ้ง
ไม่มีผูถื้อหุน้คดัคา้นการเพิกถอนหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ เกินรอ้ยละ 10 ของจ านวนหุน้ที่ออกจ าหน่าย
แลว้ทัง้หมดของบรษิัทฯ 

วาระที ่4 พิจารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้ามี) 

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้โปรดเขา้รว่มการประชมุวสิามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2562-63 ในวนัพธุที่ 20 พฤศจิกายน 
2562 เวลา 13:30 น. ณ หอ้งประชุม เดอะ มิตร-ติง้ รูม สามย่านมิตรทาวนฮ์อลล ์ชั้น 5 ศูนยก์ารคา้สามย่านมิตรทาวน ์
เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 โดยขอใหศ้กึษาขอ้มลูเอกสารและหลกัฐานที่
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งแสดงก่อนเขา้ร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการ
ประชุมผูถื้อหุน้ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 7 โดยบริษัทฯ จะด าเนินการประชุมตามขอ้บังคบัของบริษัทฯ 
ตามเอกสารแนบ 8  

 ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง และมีความประสงคจ์ะมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระ
ของบริษัทฯ เขา้ประชุมและออกเสียงแทนตน  ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะใหแ้ก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดงัมีรายนาม
และรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 6 และส่งหนงัสือมอบฉันทะตามเอกสารแนบ 10 พรอ้มเอกสารประกอบมายัง  
เลขานกุารบรษิัท ณ บรษิัท แผ่นดินทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) อาคารมิตรทาวน ์ออฟฟิศ ทาวเวอร ์
เลขที่ 944 มิตรทาวน ์ออฟฟิศ ทาวเวอร ์ชัน้ท่ี 20 ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 โดยให้
เอกสารส่งถึงบรษิัทฯ ภายในวนัองัคารท่ี 19 พฤศจิกายน 2562 

เพื่อความสะดวกหากผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะแต่งตัง้บคุคลอื่นเขา้ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนใน
การประชมุครัง้นี ้โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข ที่ส่งมาตามเอกสารแนบ 10 หรือสามารถ 
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Download หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค (แบบ ค ใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทนุต่างประเทศและ
แต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้) ไดท้ี่ www.goldenland.co.th โดยใหเ้ลือกใช้
แบบใดแบบหน่ึงตามที่ระบไุวเ้ท่านัน้ 

ทัง้นี ้เพื่อใหก้ารลงทะเบียนเขา้รว่มการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2562-63 เป็นไปดว้ยความสะดวกรวดเรว็
และเรียบรอ้ย บรษิัทฯ จะเปิดใหท้่านผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะลงทะเบียนไดต้ัง้แต่เวลา 11:30 น. ของวนัประชมุ ณ หอ้ง
ประชมุ เดอะ มิตร-ติง้ รูม สามย่านมิตรทาวนฮ์อลล ์ชัน้ 5 ศนูยก์ารคา้สามย่านมิตรทาวน ์เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวง
วงัใหม่ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

อนึ่ง บริษัทฯ ก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2562-63 ในวนัที่ 7 ตุลาคม 
2562 (Record Date)  

  ขอแสดงความนบัถือ  
   

 
 

(นายธนพล ศิรธินชยั) 

 

  ประธานอ านวยการ  
 บรษิัท แผ่นดินทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

 



 เอกสารแนบ 1 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 คร้ังที ่26 
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเม้นท ์จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

ประชุมวันพฤหัสบดีที ่17 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องวิคเตอร ์2 – 3 วิคเตอร ์คลับ ชั้น 8 สาทร สแควร ์ออฟฟิศ ทาวเวอร ์
เลขที ่98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม: 
1. นายวนัชยั

  
ศารทลูทตั ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

และสรรหา / กรรมการอิสระ 
2. นายปณต สิรวิฒันภกัด ี รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร /  

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
3. นายชายนอ้ย เผ่ือนโกสมุ ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล /  

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา / กรรมการอิสระ 
4. นายอดุม พวัสกลุ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
5. นายชินวฒัน ์ ชินแสงอรา่ม กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการก ากบัดแูลบรรษทัภิบาล 
6. นายฐาปน สิรวิฒันภกัด ี กรรมการ 
7. นายโชติพฒัน ์ พีชานนท ์ กรรมการ 
8. นายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร กรรมการ / กรรมการบรหิาร 
9. นายธนพล ศิรธินชยั กรรมการ / กรรมการบรหิาร / ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง / กรรมการก ากบั

ดแูลบรรษัทภิบาล / ประธานอ านวยการ 

ผู้บริหารทีเ่ข้าร่วมประชุม: 
1. นายแสนผิน สขุี กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
2. นายสมบรูณ ์ วศินชชัวาล รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานบญัชีและการเงิน 
3. นายวิทวสั คตุตะเทพ รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานโครงการเชงิพาณิชยกรรม 
4. นายเทพศกัดิ ์ นพกรวิเศษ รองกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส สายงานบญัชีและการเงิน 
5. นางสาวธีรนนัท ์ กรศรีทิพา  รองกรรมการผูจ้ดัการ  สายงานพฒันาธุรกจิรีเทล 
6. นางสาวปรศันีย ์ สรุะเสถียร เลขานกุารบรษิัท  และรองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานกลยทุธอ์งคก์รและการ

ลงทนุ 

ผู้สอบบัญชทีีเ่ข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ตวัแทนจากบรษิัท เคพเีอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
2. นางวิไล บรูณกิตติโสภณ ตวัแทนจากบรษิัท เคพเีอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
3. นายเกรียงไกร    โภคานกุรม ตวัแทนจากบรษิัท เคพเีอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 

ทีป่รึกษากฎหมายทีเ่ข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวประทมุพร สมบรูณพ์ลูผล ที่ปรกึษากฎหมายจาก บรษิัท วีระวงค,์ ชินวฒัน ์และพารท์เนอรส์ จ ากดั 
2. นางสาวพิมพข์วญั ทรพัยป์ระเสรฐิ ที่ปรกึษากฎหมายจาก บรษิัท วีระวงค,์ ชินวฒัน ์และพารท์เนอรส์ จ ากดั 

เร่ิมการประชุมเวลา 10:00 น. 

นายวันชัย ศารทูลทัต ประธานกรรมการ ท าหนา้ที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ ไดก้ล่าว
ตอ้นรบัและขอบคณุท่านผูถื้อหุน้ที่ไดเ้ขา้ร่วมประชมุ และแถลงว่าการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ครัง้ที่ 26 ในวนันี ้
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เป็นไปตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 1/2561-62 เมื่อวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2561 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตาม
ระเบยีบวาระท่ีระบไุวใ้นหนงัสือบอกกล่าวเรียกประชมุ  

โดยบรษิัทฯ ไดก้ าหนดวนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ ที่มีสิทธิในการเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 ครัง้
ที่ 26 (Record Date) ในวนัศกุรท์ี่ 14 ธันวาคม 2561 

บรษิัทฯ มีทนุช าระแลว้เป็นเงินทัง้สิน้ 11,037,670,000 บาท โดยมีมลูค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 4.75 บาท คิดเป็นจ านวน
หุน้ทัง้หมดที่มีสิทธิเขา้รว่มประชมุ จ านวน 2,323,720,000 หุน้ จากผูถื้อหุน้ทัง้หมดจ านวน 6,129 ราย โดยในการประชุมสามญัผู้
ถือหุน้ประจ าปี 2562 ครัง้ที่ 26 นี ้มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง จ านวน 127 ราย ถือหุน้รวมกนัเท่ากบั 14,622,871 หุน้ 
คิดเป็นรอ้ยละ 0.63 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบริษัทฯ และมีผูร้บัมอบฉันทะแทนผูถื้อหุน้ จ านวน 261 ราย 
ถือหุน้รวมกนัเท่ากบั 2,057,508,567 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 88.54 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิัทฯ รวมมีผูถื้อ
หุน้ท่ีมาประชมุดว้ยตนเองและโดยการรบัมอบฉนัทะทัง้สิน้ จ านวน 388 ราย ถือหุน้รวมกนัทัง้หมด 2,072,171,438 หุน้ คิดเป็น
รอ้ยละ 89.17 ของ จ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบริษัทฯ ซึ่งไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมดของบรษิัทฯ จึงครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ 

ก่อนเริ่มการประชุม ประธานฯ ไดก้ล่าวแนะน า กรรมการบริษัท ซึ่งเขา้ร่วมประชมุทัง้หมด 9 ท่าน (คิดเป็นสดัส่วน
รอ้ยละ 100 ของกรรมการทัง้หมด)  ผูบ้รหิาร ผูส้อบบญัชี และที่ปรกึษากฎหมาย ที่เขา้รว่มประชมุ 

ประธานฯ ไดแ้ถลงต่อที่ประชมุเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นการส่งเสรมิการก ากบัดแูลกิจการที่ดี และเป็นการปฏิบตัิต่อ
ผูถื้อหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครัง้นี ้บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ เสนอระเบียบวาระ
การประชุมส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ตาม
หลกัเกณฑท์ี่บริษัทฯ ก าหนดผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทฯ (www.goldenland.co.th) ระหว่างวนัที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึงวนัท่ี 
30 กันยายน 2561 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา
คดัเลือกเป็นกรรมการบรษิัท 

ในส่วนของการก ากับดแูลกิจการที่ดี บริษัทฯ ไดร้บัผลการประเมินจดัอยู่ในระดบัดีเลิศประจ าปี 2561 จากโครงการ
ส ารวจการก ากบัดแูลกิจการบรษิัทไทย สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD)  

จากนัน้ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายธนพล ศิริธนชยั กรรมการและประธานอ านวยการ  ชีแ้จงวิธีปฏิบตัิใน
การออกเสียงลงคะแนนและการนบัผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชมุครัง้นีใ้หแ้ก่ผูถื้อหุน้ทกุท่านทราบ ดงันี ้ 

• ผูถื้อหุน้ทกุคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถือ โดยใหน้บัหนึ่งหุน้ต่อหน่ึงเสียง 
• ในการลงคะแนนเสียง การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ในที่

ประชุมและของผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะซึ่งบันทึกไวล่้วงหนา้เมื่อผูร้บัมอบฉันทะลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม 
โดยการนบัผลการลงคะแนนเสียงแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 

(1) วาระที่ตอ้งไดร้ับมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนบัเฉพาะเสียงของผูถื้อหุน้ซึ่งมี
สิทธิออกเสียงที่ออกเสียงเห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ที่งด
ออกเสียง 

(2) วาระที่ตอ้งไดร้บัมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อ
หุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จะค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนบัเสียงของผูถื้อ
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หุน้ทัง้หมดที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ที่ออกเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออก
เสียง 

(3) วาระที่ตอ้งไดร้บัมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อ
หุน้ที่มาประชุม จะค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผูถื้อหุน้ทั้งหมดที่มาประชุม ที่ออก
เสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง 

ถา้มีผูถื้อหุน้ใดที่ไม่เห็นดว้ยหรือประสงคจ์ะงดออกเสียง ขอใหท้่านผูถื้อหุน้ที่ไม่เห็นดว้ย หรือประสงคจ์ะงดออกเสียง 
กาเครื่องหมายกากบาท  ลงในช่องไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ในบตัรลงคะแนน และขอใหผู้ถื้อหุน้ยกมือขึน้ 
เพื่อใหเ้จา้หนา้ที่ของบริษัทฯ เก็บบตัรลงคะแนน เพื่อน าไปตรวจนบัคะแนน ส าหรบัท่านผูถื้อหุน้ที่เห็นดว้ยหรือผูถื้อ
หุน้ที่ไม่งดออกเสียงจะถือว่าอนมุตัิ 

• วาระที่ 2 จะไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของ
บรษิัทฯ ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 

• วาระท่ี 5 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอนมุตัิการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระ 
ประจ าปี 2562 ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใส โดยใช้
หลกัเกณฑก์ารออกเสียงลงคะแนนเช่นเดียวกบัท่ีไดก้ล่าวไปขา้งตน้ 

• การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี ้จะถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะหรือบัตรเสีย ไม่นับเป็น
คะแนน 

1) ตรลงคะแนนท่ีมีการท าเครื่องหมายเกินกว่า 1 ช่อง  ยกเวน้กรณี Custodian 
2) บตัรลงคะแนนท่ีมีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขดักนั  ยกเวน้กรณี Custodian 
3) บตัรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อก ากบั 
4) บตัรลงคะแนนท่ีลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่ 

ก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ  ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นใน
ประเด็นที่เก่ียวขอ้งกบัวาระนัน้ ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะที่ตอ้งการซกัถามหรือแสดงความ
คิดเห็น กรุณาแจง้ชื่อและนามสกุลใหท้ี่ประชุมทราบก่อนซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครัง้ เพื่อบนัทึกรายงานการ
ประชมุ  

ในกรณีที่ผูถื้อหุน้มีขอ้ซกัถามหรือตอ้งการแสดงความคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากวาระที่ก าลงัพิจารณาอยู่  
ขอความกรุณาน าไปสอบถาม หรือแสดงความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงทา้ยของการประชมุ ซึ่งเป็นการพิจารณาเรื่องอื่นๆ และ
ขอความกรุณาท่านผูถื้อหุน้ใหค้วามเห็น หรือซกัถามอย่างกระชบั และงดเวน้การซกัถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ  า้
กัน เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายอื่นไดใ้ชสิ้ทธิดว้ย จึงขอความกรุณาผูถื้อหุน้โปรดใหค้วามร่วมมือเพื่อใหก้ารประชุมเป็นไป
ดว้ยดีและเพื่อเป็นการบริหารเวลาในการประชุมใหอ้ยู่ในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อไม่ใหท้ี่ประชุมตอ้งรอผลการลงคะแนน
ของวาระการประชุมที่ท  าการพิจารณา บริษัทฯ จะด าเนินการเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาวาระการประชุมถัดไป และเมื่อที่
ประชุมพิจารณาวาระการประชุมถัดไปเสร็จแลว้ บริษัทฯ จะแสดงผลการลงคะแนนของวาระการประชุมก่อนหนา้นีใ้ห้ที่
ประชุมทราบ และเพื่อความโปรงใสในการนบัคะแนน บริษัทฯ ไดเ้ชิญ นางสาวพิมพข์วญั ทรพัยป์ระเสริฐ ตวัแทนจาก บรษิัท 
วีระวงค,์ ชินวฒัน ์และพารท์เนอรส์ จ ากัด ที่ปรกึษากฎหมายของบริษัทฯ เป็นผูส้งัเกตการณก์ารนบัคะแนนเสียงในท่ีประชมุ 
เพื่อท าหน้าที่ดูแลและตรวจสอบให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้บังคับของบริษัทฯ ตาม
หลกัเกณฑก์ารก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษิัทจดทะเบียนและไดเ้ชิญอาสาสมคัรตวัแทนผูถื้อหุน้เขา้รว่มเป็นพยานในการนบั
คะแนนเสียงในท่ีประชมุ ซึ่งในการนี ้นางอญัชลีุ เหล่าพงษ์ศร ผูร้บัมอบฉนัทะ ไดอ้าสาเป็นตวัแทนผูถื้อหุน้เขา้รว่มด าเนินการ
ดงักล่าว 
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ต่อจากนัน้ ประธานฯ ไดด้  าเนินการประชมุตามระเบียบวาระ ดงันี ้

วาระที ่1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 คร้ังที่ 25 ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่                   
18 มกราคม 2561 

ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ี่ประชุมพิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561 ครัง้ที่ 25 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวนัที่ 18 มกราคม 2561 ใหท้ี่ประชุมรบัทราบ โดยรายละเอียดปรากฏตามส าเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 
ประจ าปี 2561 ครัง้ที่ 25 ซึ่งไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือบอกกล่าวเรียกประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครัง้นีแ้ลว้ 

จากนัน้ ประธานฯ ไดส้อบถามที่ประชุมว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือมีความเห็นเก่ียวกับวาระนีห้รือไม่ 
เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชุมพิจารณารบัรองรายงานการประชมุ
สามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561 ครัง้ที่ 25 ซึ่งประชมุเมื่อวนัท่ี 18 มกราคม 2561 

ในการนีป้ระธานฯ ไดแ้จ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนีจ้ะตอ้งไดร้ับการรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

มติ ที่ประชมุพิจารณาแลว้และมีมติเป็นเอกฉนัทร์บัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561 ครัง้ที่ 
25 ซึ่งประชมุเมื่อวนัท่ี 18 มกราคม 2561 ตามที่เสนอ โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนนเป็นดงันี ้

มต ิ
จ านวนผูถ้ือหุ้น  

(ราย) 
จ านวนเสยีง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ถือหุน้ทีม่าประชุม 

และออกเสยีงลงคะแนน 
เห็นดว้ย 413 ราย 2,073,437,478 เสียง 100.00000 
ไม่เห็นดว้ย 0 ราย 0 เสียง 0.00000 
จ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุ 
และออกเสียงลงคะแนน 

2,073,437,478 เสียง  

งดออกเสียง 0 ราย 0 เสียง 

บตัรเสีย 0 ราย 0 เสียง 

 

วาระที ่2  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับปีสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให้ นายธนพล ศิริธนชัย ประธานอ านวยการ (“ประธานอ านวยการ”) และ นาย
สมบูรณ ์วศินชชัวาล รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานบญัชีและการเงิน (“รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชี
และการเงนิ”) เป็นผูช้ีแ้จงรายละเอียดผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ในรอบปี 2561 

ประธานอ านวยการ ไดส้รุปรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรบัปี 2561 และแผนธุรกิจในปี 2561 
พรอ้มฉายวีดีทศันป์ระกอบใหท้ี่ประชมุรบัทราบ ดงันี ้

• ในปีที่ผ่านมาธุรกิจของบริษัทฯ มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ มียอดขายประมาณ 15,800 
ลา้นบาท และมีผลก าไรประมาณ 2,100 ลา้นบาท คิดเป็นการเติบโตประมาณรอ้ยละ 75 เนื่องจากการ
เปิดโครงการใหม่จ านวน 19 โครงการ ซึ่งมีมลูค่าประมาณ 23,000 ลา้นบาท   นอกจากนี ้บริษัทฯ ไดน้ า
ระบบการบรหิารทรพัยากรองคก์ร SAP S/4HANA มาใชเ้พื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน ทัง้นี ้บรษิัทฯ 
ยงัไดร้บัรางวลัในส่วนของการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีต่อเนื่องกนัเป็นปีที่ 2  
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• ในปี 2562 นี ้บริษัทฯ ตัง้ใจที่จะวางแผนในการด าเนินธุรกิจใหร้อบคอบมากขึน้ โดยค านึงถึงปัจจยัต่างๆ 
ไดแ้ก่ การกีดกนัทางการคา้ของประเทศจีนและสหรฐัอเมริกา สถานการณก์ารเมืองภายในประเทศ อตัรา
ดอกเบีย้ รวมถึงมาตรการก ากับดูแลเก่ียวกับอสงัหาริมทรพัย ์ทัง้นี ้บริษัทฯ มีแผนที่จะเพิ่มคุณภาพของ
สินคา้และใชเ้ทคโนโลยีเขา้มาช่วยในการรองรบัการขยายตวัของบรษิัทฯ นอกจากนี ้บรษิัทฯ ยงัไดร้ว่มมือ
กบักลุ่มบรษิัท Fraser เพื่อพฒันาความเป็นมืออาชีพของบรษิัทฯ  

• ส าหรบัธุรกิจที่อยู่อาศยั บรษิัทฯ มีแผนท่ีจะเปิดโครงการท่ีอยู่อาศยัใหม่จ านวน 25 โครงการ เพิ่มขึน้จากปี
ก่อนหนา้ที่มีอยู่จ  านวน 53 โครงการ คิดเป็นอตัราการเติบโตรอ้ยละ 30 โดยจะมีการขยายตวัไปยงัพืน้ที่
ต่างๆ ทัง้ปรมิณฑลและต่างจงัหวดั 

• ส าหรับธุรกิจโครงการเชิงพาณิชยกรรม บริษัทฯ ไดบ้ริหารจัดการอาคารปารค์เวนเชอร ์อาคารสาทร 
สแควร ์และอาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร ์ซึ่งมีอตัราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของโครงการสามย่าน 
มิตรทาวน ์ไดด้  าเนินการก่อสรา้งไปแลว้กว่ารอ้ยละ 60 ซึ่งไดเ้ป็นไปตามแผนที่ก าหนดไวแ้ละคาดว่าจะ
สามารถเปิดใหบ้รกิารไดใ้นช่วงปลายปี 2562 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานบญัชีและการเงนิ รายงานผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ส าหรบัปีสิน้สดุ วนัที่ 
30 กนัยายน 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งไดจ้ดัท ารายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ าปี 2561 ในรูปแบบ CD-ROM ตามที่ไดจ้ดัส่งใหก้ับ
ผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือบอกกล่าวเรียกประชมุครัง้นี ้โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ภาพรวมผลประกอบการส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 เปรียบเทียบกบัปี 2560 

ตามที่บริษัทฯ ไดม้ีการเปล่ียนแปลงรอบระยะเวลาบัญชีจากเดิมรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เริ่มตน้ในวันที่ 1 
มกราคม และสิน้สดุในวนัท่ี 31 ธันวาคมของทกุปี  เป็นเริ่มตน้ในวนัท่ี 1 ตลุาคม และสิน้สดุในวนัท่ี 30 กนัยายนของทกุปี  โดย
เริ่มรอบปีบัญชีแรกในปี 2560 ดังนั้น ผลการด าเนินงานในปี 2560 จึงมีเพียง 9 เดือน ในการนี ้ เพื่อประโยชน์ในการ
เปรียบเทียบภาพรวมผลประกอบการ บริษัทฯ จึงท าการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานยอ้นหลัง 4 ปี โดยที่แต่ละปีมีรอบ
ระยะเวลาระหว่างวนัที่ 1 ตุลาคม และสิน้สดุในวนัที่ 30 กันยายน เพื่อใหผู้ถื้อหุน้พิจารณา ซึ่งสามารถสรุปผลประกอบการ
เปรียบเทียบกบัปี 2560 ไดด้งันี ้

รายได ้

• บรษิัทฯ มีรายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัยส์ าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 จ านวน 14,053 ลา้น
บาท เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกันของปี 2560 ซึ่งมีจ านวน 10,550 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการเติบโตรอ้ยละ 
33 จากการเปิดโครงการเพิ่มขึน้ในระหว่างปี 

• บริษัทฯ มีรายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2561 จ านวน 959 ลา้นบาท 
เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกันของปี 2560 ซึ่งมีจ านวน 837 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการเติบโตรอ้ยละ 15 โดยมี
สาเหตหุลกัมาจากอาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร ์มีอตัราการใหเ้ช่าพืน้ท่ีเพิ่มขึน้ 

• บริษัทฯ มีรายไดจ้ากธุรกิจโรงแรมส าหรบัปีสิน้สดุวันที่ 30 กันยายน 2561 จ านวน 551 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จาก
งวดเดียวกนัของปี 2560 ซึ่งมีจ านวน 511 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการเติบโตรอ้ยละ 8 โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก
การโรงแรมโมเดน่า บาย เฟรเซอรส์ 

• ทัง้นี ้บรษิัทฯ มีรายไดโ้ดยรวมเพิ่มขึน้รอ้ยละ 29 
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ค่าใชจ้่าย 

• บริษัทฯ มีตน้ทุนขายอสงัหาริมทรพัย์ ตน้ทุนการใหเ้ช่าและตน้ทุนธุรกิจโรงแรมที่เติบโตตามสดัส่วน ทัง้นี ้ 
ตน้ทนุการใหเ้ช่าและธุรกิจโรงแรมเติบโตขึน้รอ้ยละ 3 ในขณะท่ีรายไดจ้ากการใหเ้ช่าและจากธุรกิจโรงแรม
เติบโตขึน้รอ้ยละ 12 จึงเป็นผลท าใหใ้นปี 2561 บรษิัทฯ มีอตัราก าไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้  

• ค่าใชจ้่ายในการขายเติบโตมากในปี 2561 เนื่องจากการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ที่มากขึน้ตามจ านวน
โครงการที่เปิดใหม่ ส่วนค่าใชจ้่ายในการบริหารเติบโตเพียงเล็กนอ้ยที่อัตรารอ้ยละ 7 เนื่องจากมีการตัง้
ส ารองทรพัยสิ์นดอ้ยค่าในปี 2560  

จากผลการด าเนินงานข้างตน้ ส่งผลให้บริษัทฯ มีผลก าไร จากผลการด าเนินงานส าหรับปีสิน้สุด วันที่ 30 
กนัยายน 2561 จ านวน 2,100 ลา้นบาท โดยเติบโตขึน้ท่ีอตัรารอ้ยละ 76 

ฐานะการเงินของบรษิัทฯ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 เปรียบเทยีบกบั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 

• บรษิัทฯ มีสินทรพัยร์วมทัง้สิน้จ านวน 39,202 ลา้นบาท เพิ่มขึน้เป็นจ านวนประมาณ  8,397 ลา้นบาท โดย
มีสาเหตุดังนี ้(1) การเติบโตจากการซือ้ที่ดินเพื่อเตรียมพัฒนาโครงการใหม่ จ านวน 25 โครงการ (2) 
บรษิัทฯ ไดช้ าระเงินลงทนุในบรษิัท เกษมทรพัยภ์กัดี จ ากดั เพิ่มขึน้จนครบเต็มจ านวนแลว้ 

• บริษัทฯ มีหนีสิ้นรวมทัง้สิน้จ านวน 23,312 ลา้นบาท เพิ่มขึน้เป็นจ านวนประมาณ  6,871 ลา้นบาท โดยมี
สาเหตดุงันี ้(1) การก่อหนีโ้ดยการกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน (2) การออกและเสนอขายหุน้กู ้และ (3) เจา้หนี ้
การคา้และเจา้หนีอ้ื่น ๆ เพิ่มขึน้  

• บริษัทฯ มีส่วนของผูถื้อหุน้จ านวน 15,890 ลา้นบาท เพิ่มขึน้เป็นจ านวนประมาณ 1,534 ลา้นบาท จาก
ก าไรที่เกิดขึน้จากผลการด าเนินงานส าหรบัปีสิน้สดุ วนัที่ 30 กันยายน 2561 จ านวน 2,100 ลา้นบาท หกั
ดว้ยเงินปันผลจ่ายของปีก่อนจ านวน 598 ลา้นบาท 

• ปัจจุบัน บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนีสิ้นรวมต่อทุนเท่ากับ 1.47 อัตราส่วนหนีสิ้นรวมต่อทุนตามเงื่อนไขใน
ขอ้ก าหนดสิทธิหุน้กูเ้ท่ากบั 1.04 และอตัราส่วนหนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อทนุเท่ากบั 0.76 

จากนัน้ ประธานฯ ไดส้อบถามที่ประชมุว่าผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือมีความเห็นเก่ียวกบัวาระนี ้หรือไม่  

นางสาวจิณณพักตร ์พรพิบูลย ์ผูถื้อหุน้ ขอใหค้ณะกรรมการชีแ้จงรายละเอียดของตน้ทนุอื่นที่เพิ่มขึน้มารอ้ยละ 41 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน ชีแ้จงว่า ในส่วนของตน้ทนุอื่นที่เพิ่มขึน้มานัน้ ส่วน
ใหญ่มาจากตน้ทุนค่าการจดัการเนื่องจากในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไดเ้ขา้ไปบรหิารจดัการใหก้ับบริษัท เกษมทรพัยภ์กัดี จ ากดั 
ซึ่งอยู่ระหว่างการพฒันาโครงการสามย่าน มิตรทาวน ์ที่จะเปิดใหบ้รกิารในช่วงปลายปี 2562 ซึ่งสอดคลอ้งกบัการท่ีบรษิัทฯ มี
รายไดค้่าการจดัการท่ีเพิ่มขึน้ 

นายสมยศ ศักดิ์ศรีคุณา อาสาพิทักษ์สิทธิผูถื้อหุน้ ผูร้บัมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ขอให้
ชีแ้จงรายละเอียดของการปรบักลยทุธเ์พื่อการเติบโตในการด าเนินงานของบรษิัทฯ ในปี 2562  

ประธานอ านวยการ ชีแ้จงว่า ในปีนีจ้ะมีความทา้ทายใหม่ๆ จากหลายปัจจยัแวดลอ้มที่เปล่ียนแปลง อย่างไร
ก็ดี บรษิัทฯ มีแผนที่จะเพิ่มอตัราการเติบโตอย่างต่อเนื่องดว้ยความรอบคอบ โดยจะวางแผนในดา้นการเงิน การบริหารเงิน 
การท าการตลาด รวมถึงการส ารวจคู่แข่งในตลาดใหล้ะเอียดและรดักมุขึน้  

นางสาวจิณณพักตร ์พรพิบูลย ์ผูถื้อหุน้ สอบถามว่า บรษิัทฯ มีนโยบายในการควบคมุตน้ทนุอย่างไร โดยจะ
มีการน าเทคโนโลยีสมยัใหม่มาใชเ้พื่อพัฒนาบริษัทฯ และลดตน้ทุนอย่างไร และมีการน าเสนอสินคา้ใหม่ๆ เพื่อที่จะช่วงชิง
ส่วนแบ่งทางการตลาดอย่างไร 
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ประธานอ านวยการ ชีแ้จงว่า บริษัทฯ ไดม้ีการน านวตักรรมมาใชใ้นการพฒันาการก่อสรา้งใหเ้ป็นไปอย่าง
รวดเรว็ขึน้และลดขัน้ตอนในการก่อสรา้งลงเพื่อลดตน้ทนุ 

นายแสนผิน สุขี กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า บรษิัทฯ มีผลการด าเนินงานเติบโตขึน้ เนื่องจาก
มีการเปิดโครงการใหม่ๆ เพิ่มขึน้จากปีที่ผ่านมา โดยส่วนโครงการที่พฒันาส่วนใหญ่เป็นเขตพืน้ที่ที่ขายดี นอกจากนี ้บริษัทฯ 
มีการขยายในส่วนของ Neo Home ซึ่งเป็นบา้นในเขตเมืองที่มีราคาตัง้แต่ 5 ถึง 8 ลา้นบาท โดยเป็นบา้นที่มีราคาและท าเลที่
ตอบสนองความตอ้งการของผู้บริโภค ทั้งนี ้บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายตลาด Town Home เพิ่มเติมในเขตพืน้ที่ตอนเหนือ 
รวมถึงการขยายตลาด City Home ในเขตเมือง ไดแ้ก่ บริเวณสาทรและแจง้วฒันะ ดงันัน้ แผนธุรกิจของบรษิัทฯ ในปีนี ้จึงเป็น
การขายสินคา้ใหม่ๆ ในท าเลใหม่ๆ อย่างไรก็ดี บรษิัทฯ จะยงัคงมุ่งเนน้ท่ีตลาดหลกั คือ โครงการ Town Home ทัง้นี ้ส่ิงเหล่านี ้
เป็นแรงผลกัดนัท่ีท าใหบ้รษิัทฯ มีการเติบโตของรายไดอ้ย่างต่อเนื่อง 

ประธานกรรมการบริหาร ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า แผนธุรกิจที่บริษัทฯ ไดน้ าเสนอในการประชุมครัง้นี ้ไดม้ีการ
ค านึงถึงความเส่ียงของเศรษฐกจิโลก การชะลอตวัในการจบัจ่ายใชส้อย และการเพิ่มขึน้ของตน้ทนุทางการเงิน นอกจากนี ้ใน
ส่วนของตน้ทุน ในภาพรวมผูอ้ื่นเริ่มตอ้งการที่จะศกึษารูปแบบการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ มากขึน้ เนื่องจากบริษัทฯ เป็นทัง้
ผู้ออกแบบและผู้ก่อสรา้ง ซึ่งบริษัทฯ สามารถลดตน้ทุนในส่วน supply chain เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในดา้นการพัฒนา
โครงการ ส าหรบัโครงการสามย่าน มิตรทาวน ์ที่บรษิัทฯ ด าเนินการก่อสรา้งอยู่ ณ ปัจจบุนั เป็นโครงการท่ีจะสรา้งความมั่นคง
ของรายไดใ้ห้กับ บริษัทฯ ในระยะยาว เป็นส่วนหนึ่งในการสรา้งผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้กับบริษัทฯ นอกจากนี ้ประธาน
กรรมการบรหิาร ยงัไดก้ล่าวชื่นชมทีมงานท่ีท างานไดอ้ย่างทุ่มเทและมีประสิทธิภาพ 

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชุมรบัทราบ
รายงานผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 

ในการนี ้ประธานฯ ชีแ้จงต่อที่ประชมุว่าวาระนีเ้ป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบจึงไม่ตอ้งมีการลงมติ 

 

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงนิและงบก าไรขาดทนุ ส าหรับปีสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 

ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุน ส าหรบั ปีสิน้สุด
วนัที่ 30 กันยายน 2561 ซึ่งไดผ่้านการตรวจสอบและลงนามรบัรองจากผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต และไดร้บัความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแลว้ โดยรายละเอียดปรากฏตามงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไร
ขาดทนุซึ่งไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือบอกกล่าวเรียกประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครัง้นีแ้ลว้ 

จากนัน้ ประธานฯ ไดส้อบถามที่ประชมุว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือมีความเห็นเก่ียวกบัวาระนีห้รือไม่  

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบ
แสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทนุ ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2561  

ในการนี ้ประธานฯ ไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่าวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว้และมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมตัิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุน ส าหรบั
ปีสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2561  ซึ่งไดผ่้านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผูส้อบบัญชีรับอนุญาต และไดร้บัความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิัทแลว้ โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนนเป็นดงันี ้
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มต ิ
จ านวนผูถ้ือหุ้น  

(ราย) 
จ านวนเสยีง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ถือหุน้ทีม่าประชุม 

และออกเสยีงลงคะแนน 
เห็นดว้ย 448 ราย 2,072,980,997 เสียง 100.00000 
ไม่เห็นดว้ย 0 ราย 0 เสียง 0.00000 
จ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุ 
และออกเสียงลงคะแนน 

2,072,980,997 เสียง  

งดออกเสียง 2 ราย 1,383,000 เสียง 
บตัรเสีย 0 ราย 0 เสียง 

 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรก าไร เพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย จากผลการ
ด าเนินงานส าหรับปีสิน้สุดวันที ่30 กันยายน 2561 

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผู้ถือหุ้นไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีและทุน
ส ารองต่างๆ ทัง้หมดของงบการเงินรวม ภายใตเ้งื่อนไขของแผนการลงทนุ ความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่นในอนาคต การ
จ่ายเงินปันผลดงักล่าวขา้งตน้จะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และผูถื้อหุน้ตามความเหมาะสม เวน้แต่
เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ใหค้ณะกรรมการบริษัทมีอ านาจอนมุตัิใหจ้่ายเงินปันผลได ้และรายงานใหท้ี่ประชุมผูถื้อ
หุน้ทราบในการประชมุผูถื้อหุน้คราวต่อไป ตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ 39  

ทั้งนี ้ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้รองกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผูร้ายงานให้ที่
ประชมุพิจารณาเพื่ออนมุตัิการจ่ายเงินปันผลและจดัสรรก าไร เพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย จากผลการด าเนินงานส าหรบั
ปีสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน  2561 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานบญัชีและการเงิน  ชีแ้จงต่อที่ประชมุว่า ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน  
2561 บริษัทฯ มีก าไรสทุธิตามงบการเงินรวมจ านวน 2,109.61 ลา้นบาท และก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 
2,252.02 ล้านบาท ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
(“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด”) และตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ  ขอ้ 40 บริษัทฯ ตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี ส่วนหนึ่งไว้
เป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี หักดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมี
จ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทัง้นี ้บริษัทฯ ไดเ้สนอขอจดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายไวจ้ านวน 
120 ลา้นบาท 

หลังจากจัดสรรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายแลว้  บริษัทฯ มีก าไรสุทธิตามงบการเงินรวมที่ยังไม่ไดจ้ัดสรร
จ านวน 2,959.59 ลา้นบาท และก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรรจ านวน 3,173.90 ลา้นบาท ประกอบ
กับบริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได ้และเมื่อพิจารณาตามมาตรา 115 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากดั 
และตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ 39 คณะกรรมการบรษิัทจึงเห็นสมควรเสนอใหจ้่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานส าหรบั
ปีสิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2561 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.46 บาท ส าหรบัหุน้สามญัจ านวน 2,323,720,000 หุน้ รวม
เป็นเงินทัง้สิน้จ านวน 1,068,911,200 บาท  
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บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผล ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ (Record Date) ในวนัศกุรท์ี่ 
14 ธันวาคม 2561 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 โดยจ่ายจากก าไรที่เสียภาษีในอตัรารอ้ยละ 20 
ส าหรบัผูถื้อหุน้ท่ีเป็นบคุคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนไดใ้นอตัราเงินปันผลคณูสองส่วนแปด 

ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลในอตัราดงักล่าวขา้งตน้เป็นอตัราที่คณะกรรมการบรษิัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมและ
เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยคิดเป็นประมาณรอ้ยละ 50.7 และรอ้ยละ 47.5 ของก าไรสทุธิ ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 
30 กนัยายน 2561 ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการตามล าดบั โดยการจ่ายเงินปันผลส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 30 
กนัยายน 2561 ในอตัรา 0.46 บาทต่อหุน้เป็นอตัราที่สงูกว่ารอบปีบญัชีที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่อตัรา 0.25 บาทต่อหุน้ 

จากนัน้ ประธานฯ ไดส้อบถามที่ประชมุว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือมีความเห็นเก่ียวกบัวาระนีห้รือไม่  

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการ
จ่ายเงินปันผลและจดัสรรก าไร เพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย จากผลการด าเนินงานส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2561 

ในการนี ้ประธานฯ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่าวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว้และมีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมตัิการจ่ายเงินปันผลและจดัสรรก าไร เพื่อเป็นทุนส ารอง
ตามกฎหมาย จากผลการด าเนินงานส าหรบัปีสิน้สดุ 30 กันยายน 2561 ตามรายละเอียดดงักล่าวขา้งตน้ โดยมีผลการออก
เสียงลงคะแนนเป็นดงันี ้

มต ิ
จ านวนผูถ้ือหุ้น  

(ราย) 
จ านวนเสยีง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ถือหุน้ทีม่าประชุม 

และออกเสยีงลงคะแนน 
เห็นดว้ย 450 ราย 2,074,323,097 เสียง 100.00000 
ไม่เห็นดว้ย 0 ราย 0 เสียง 0.00000 
จ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุ 
และออกเสียงลงคะแนน 

2,074,323,097 เสียง  

งดออกเสียง 1 ราย 41,100 เสียง 
บตัรเสีย 0 ราย 0 เสียง 

 

วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2562 

ประธานฯ มอบหมายให้ นายชายน้อย เผ่ือนโกสุม ประธานกรรมการตรวจสอบ  (“ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ”) เป็นผูน้  าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชมุ   

ประธานกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและเพื่อใหผู้้ถือหุน้
สามารถลงคะแนนไดอ้ย่างเป็นอิสระ กรรมการที่ตอ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ท่าน ดงัต่อไปนี ้ไดข้อออกจากหอ้ง
ประชมุก่อนการพิจารณารายละเอียดของวาระนี ้ 
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1)    นายวนัชยั                ศารทลูทตั  ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา 

2) นายโชติพฒัน ์  พีชานนท ์  กรรมการ   
3) นายสิทธิชยั   ชยัเกรียงไกร   กรรมการ  

จากนั้น ประธานกรรมการตรวจสอบ  ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่าเพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัท
มหาชนจ ากัด และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ขอ้ 17 ซึ่งก าหนดใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการท่ีมีอยู่ทัง้หมด ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีทกุครัง้ โดยใหก้รรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานที่สดุเป็นผูอ้อกจาก
ต าแหน่ง โดยกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งอาจไดร้บัเลือกตัง้เขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ได ้ ซึ่งในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ในครัง้
นี ้มีกรรมการซึ่งครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 3 ท่าน  ตามที่ไดช้ีแ้จงไวข้า้งตน้ 

คณะกรรมการบรษิัทซึ่งไม่รวมกรรมการท่ีไดร้บัการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่
ต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ซึ่งถือเป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี ้ ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของ
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา (ซึ่งไม่รวมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาที่มีส่วนไดเ้สีย) เห็นควร
เสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน กลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง ไดแ้ก่ 

1)    นายวนัชยั                 ศารทลูทตั  ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา 

2) นายโชติพฒัน ์  พีชานนท ์  กรรมการ   
3) นายสิทธิชยั   ชยัเกรียงไกร   กรรมการ  

ทัง้นี ้เนื่องจากคณะกรรมการบรษิัทมีความเห็นว่าบุคคลดงักล่าวขา้งตน้เป็นผูท้ี่มีความรู ้ความสามารถ และมี
คุณสมบตัิครบถว้นตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการบริษัทของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์โดยนายวนัชยั ศารทลูทตั มีคณุสมบตัิที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ และสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระจากฝ่ายบรหิาร และเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละกฎหมาย
ที่เก่ียวขอ้ง  ซึ่งประวตัิโดยย่อและขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งของผูท้ี่ไดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการ รวมทัง้นิยามกรรมการอิสระของ
บรษิัทฯ ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบการประชมุซึ่งไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือบอกกล่าวเรียกประชมุในครัง้นีแ้ลว้  

จากนั้น ประธานกรรมการตรวจสอบ ไดส้อบถามที่ประชุมว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซักถามหรือมีความเห็น
เก่ียวกบัวาระนีห้รือไม่  

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็น ประธานกรรมการตรวจสอบจึงขอใหท้ี่ประชุม
พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ตอ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระ เป็นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใสในการลงคะแนน 
และเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

ในการนี ้ประธานกรรมการตรวจสอบชีแ้จงต่อที่ประชมุว่า วาระนีต้อ้งไดร้บัอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว้และมีมติอนุมตัิเลือกตัง้กรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน กลบัเขา้
ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ โดยลงมติเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียง 
ดงันี ้
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1) นายวันชัย ศารทูลทัต  ต าแหน่ง ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา  

ที่ประชมุไดม้ีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดว้ย
คะแนนเสียง ดงันี ้

มต ิ
จ านวนผูถ้ือหุ้น  

(ราย) 
จ านวนเสยีง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ถือหุน้ทีม่าประชุม 

และออกเสยีงลงคะแนน 
เห็นดว้ย 436 ราย 2,069,069,288 เสียง 99.74568 
ไม่เห็นดว้ย 21 ราย 5,275,410 เสียง 0.25432 
จ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุ 
และออกเสียงลงคะแนน 

2,074,344,698 เสียง  

งดออกเสียง 1 ราย 41,100 เสียง 
บตัรเสีย 0 ราย 0 เสียง 

 
2) นายโชติพัฒน ์พีชานนท ์ ต าแหน่ง  กรรมการ  

ที่ประชมุไดม้ีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดว้ย
คะแนนเสียง ดงันี ้

มต ิ
จ านวนผูถ้ือหุ้น  

(ราย) 
จ านวนเสยีง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ถือหุน้ทีม่าประชุม 

และออกเสยีงลงคะแนน 
เห็นดว้ย 452 ราย 2,072,931,598 เสียง 99.93188 
ไม่เห็นดว้ย 3 ราย 1,413,100 เสียง 0.06812 
จ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุ 
และออกเสียงลงคะแนน 

2,074,344,698 เสียง  

งดออกเสียง 0 ราย 0 เสียง 
บตัรเสีย 1 ราย 41,100 เสียง 

 

3) นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร  ต าแหน่ง  กรรมการ 

ที่ประชมุไดม้ีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดว้ย
คะแนนเสียง ดงันี ้

มต ิ
จ านวนผูถ้ือหุ้น  

(ราย) 
จ านวนเสยีง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ถือหุน้ทีม่าประชุม 

และออกเสยีงลงคะแนน 
เห็นดว้ย 453 ราย 2,072,763,298 เสียง 99.92178 
ไม่เห็นดว้ย 5 ราย 1,622,500 เสียง 0.07822 
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จ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุ 
และออกเสียงลงคะแนน 

2,074,344,798 เสียง  

งดออกเสียง 0 ราย 0 เสียง 
บตัรเสีย 0 ราย 0 เสียง 

ที่ประชมุเชิญกรรมการทัง้ 3 ท่าน ท่ีไดร้บัอนมุตัิใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ เขา้หอ้งประชมุ 

 

วาระที ่6  พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2562     

ประธานฯ มอบหมายใหป้ระธานกรรมการตรวจสอบเป็นผูน้  าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชมุ   

ประธานกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงต่อที่ประชมุว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ. บรษิัทมหาชนจ ากดั 
ซึ่งก าหนดใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้อนุมตัิการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาได้
เสนออัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 ใหค้ณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาเพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในครัง้นี ้โดยใชอ้ตัราเดิมซึ่งเป็นอตัราที่ได้รบัอนุมตัิตัง้แต่การประชมุ
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 ครัง้ที่ 24 ทัง้นี ้หากเปรียบเทียบอตัราค่าตอบแทนกรรมการบรษิัทของบรษิัทฯ กบับรษิัทอื่น ๆ ท่ี
อยู่ในอตุสาหกรรมเดียวกนั พบว่าอตัราค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบีย้ประชมุของกรรมการของบรษิัทฯ เป็นอตัราที่ต  ่ากว่า
ค่าเฉล่ียส าหรบัอตุสาหกรรมเดียวกนั 

เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการบริษัทในการสรา้งมลูค่าเพิ่มใหแ้ก่บริษัทฯ อย่างยั่งยืน 
ในการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาไดพ้ิจารณาตามความ
เหมาะสมกับขอบเขต หนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทแต่ละชุด และผลการปฏิบัติงานในสภาวการณ์
ปัจจุบัน ประสบการณ ์ความรู ้ความสามารถของกรรมการ ความตอ้งการของบริษัทฯ ที่ก าลังขยายตัวทางธุรกิจ รวมทั้งได้
เปรียบเทียบขอ้มูลอา้งอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษัทพิ จารณาใหค้วาม
เห็นชอบ และน าเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 ประธาน สมาชิก 
หน่วย : บาท/บุคคล ค่าเบีย้ประชุม 

(รายคร้ัง) 
ค่าตอบแทน 
(รายเดอืน) 

ค่าเบีย้ประชุม 
(รายคร้ัง) 

 

ค่าตอบแทน 
(รายเดอืน) 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิัท  25,000 35,000  20,000 25,000 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบรหิาร  - 25,000 -   20,000/1 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ  - 40,000 - 30,000 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา  22,000 -  18,000 - 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล   22,000 -  18,000 - 

หมายเหต ุ  /1 ไม่รวมกรรมการบริหารซ่ึงเป็นผูบ้ริหารของบริษัทฯ 

ทั้งนี ้ เนื่องจากในปัจจุบันที่บริษัทฯ มีขนาดธุรกิจเติบโตขึน้มาก ควบคู่กับความรับผิดชอบที่เพิ่มขึน้ของ
คณะกรรมการ และมีการเพิ่มความถ่ีของการจดัการประชมุคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการชดุย่อยเพิ่มขึน้ คณะกรรมการ
บรษิัทจึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาปรบัเพิ่มวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการชดุย่อยของ
บรษิัทฯ ประจ าปี 2562 เมื่อรวมกบัค่าตอบแทนพิเศษ (ถา้มี) ในวงเงินไม่เกิน 12 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปี 2561 จ านวน 3 ลา้น
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บาท โดยในส่วนของค่าตอบแทนพิเศษขอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้อนุมตัิใหค้ณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้
พิจารณาจดัสรรตามความเหมาะสมจากผลประกอบการของบริษัทฯ เป็นส าคญั ทัง้นี ้ไม่มีค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตวัเงินหรือ
ผลประโยชนอ์ื่น รายละเอียดปรากฏตามหนงัสือบอกกล่าวเรียกประชมุที่ไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ในครัง้นีแ้ลว้ 

ทัง้นี ้ในปี 2561 บริษัทฯ ไดจ้่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการ รวมเป็นเงินจ านวนทัง้สิน้ 8,982,000 บาท ซึ่งอยู่
ในวงเงิน 9 ลา้นบาท ตามที่ไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 ครัง้ที่ 25 

จากนั้น ประธานกรรมการตรวจสอบไดส้อบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็น
เก่ียวกบัวาระนีห้รือไม่  

นางสาวจิณณพักตร ์พรพิบูลย ์ผูถื้อหุน้ สอบถามว่า จากแผนภาพสรุปเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ
ของบริษัทฯ กับบริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เหตุใดค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จึงมีจ านวนสงูกว่า
ค่าเฉล่ียของบรษิัทอื่น 

ประธานกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงว่า บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนรายเดือนใหแ้ก่กรรมการตรวจสอบอย่าง
เดียว ในขณะท่ีบรษิัทอื่นๆ ในอตุสาหกรรมเดียวกนั อาจจะจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการตรวจสอบในรูปแบบค่าเบีย้ประชมุ
ดว้ย จึงท าใหค้่าเฉล่ียค่าตอบแทนรายเดือนต ่าลง 

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานกรรมการตรวจสอบจึงขอใหท้ี่
ประชมุพิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการบรษิัท ประจ าปี 2562 

ในการนี ้ประธานกรรมการตรวจสอบชีแ้จงต่อที่ประชุมว่าวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุ 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว้และมีมติอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการชดุย่อยของบรษิัทฯ 
ประจ าปี 2562 รวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถา้มี) ในวงเงินไม่เกิน 12 ลา้นบาท ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุ ดงันี ้

มต ิ
จ านวนผูถ้ือหุ้น  

(ราย) 
จ านวนเสยีง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 
ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมด 

ของผู้ถือหุน้ทีม่าประชุม 

เห็นดว้ย 465 ราย 2,074,350,598 เสียง 99.99802 
ไม่เห็นดว้ย 0 ราย 0 เสียง 0.00000 
งดออกเสียง 1 ราย  41,100 เสียง 0.00198 

จ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุ 2,074,391,698 เสียง  

บตัรเสีย 0 ราย 0 เสียง 

 

วาระที ่7  พิจารณาอนุมัติการแตง่ตั้งและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2562 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผูน้  าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชมุ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน
จ ากัด และตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 41 ซึ่งก าหนดใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่า
สอบบญัชีของบรษิัทฯ ทกุปี คณะกรรมการบรษิัทโดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญั
ผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจากบรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ โดย
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ทาง บรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั ไดเ้สนอผูส้อบบญัชี 3 ท่าน ตามรายชื่อต่อไปนี ้คนใดคนหนึ่ง เป็นผูส้อบบญัชี
ของบรษิัทฯ และมีอ านาจตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบรษิัทฯ ประจ าปี 2562   

1. นางวิไล   บรูณกิตติโสภณ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 3920 หรือ 

2. นางสาวนิตยา   เชษฐโชติรส  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 4439 หรือ 

3.  นางศศิธร  พงศอ์ดศิกัดิ์   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 8802 

ทั้งนี ้ในการพิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ คณะกรรมการไดพ้ิจารณาถึงความพรอ้ม ขอบเขตการ
ใหบ้รกิาร อตัราค่าสอบบญัชี ประกอบกบัประสบการณข์องผูส้อบบญัชี และความเป็นอิสระ ไม่มีความสมัพนัธ ์และไม่มีส่วน
ไดเ้สียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับบุคคลดงักล่าว กระบวนการสอบบญัชี รวมทัง้
ความต่อเนื่องในการตรวจสอบ โดย ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายดังกล่าว มีคุณสมบัติตามที่ส  านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด และอยู่ในสงักดัของบรษิัทผูส้อบบญัชีซึ่งมีชื่อเสียงและมีความน่าเชื่อถือเป็นท่ียอมรบั
ในมาตรฐานทั่วไป  

ทัง้นี ้บรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั และผูส้อบบญัชีทัง้ 3 ราย ไม่มีความสมัพนัธแ์ละส่วนไดเ้สียกบั
บริษัทฯ บริษัทย่อย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ ผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงผูส้อบบญัชีทั้ง 3 รายดังกล่าวขา้งตน้ ไม่มี
ผูส้อบบญัชีรายใดที่ปฏิบตัิหนา้ที่มาแลว้เกินกว่าระยะเวลาที่หลกัเกณฑต์ามประกาศที่เก่ียวขอ้งก าหนด 

นอกจากนี ้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด รวมถึงบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกับบริษัท เคพีเอ็มจี      
ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั ไดร้บัการเสนอชื่อเป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2562 ของบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ ดว้ย 

ประธานกรรมการตรวจสอบจึงไดเ้สนอต่อที่ประชุมใหพ้ิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ 
ประจ าปี 2562 เป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 1,350,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

• ค่าตรวจสอบงบการเงินประจ าปีของบรษิัทฯ เป็นจ านวน 600,000 บาท 

• ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบรษิัทฯ เป็นจ านวน 750,000 บาท  

ทั้งนี ้สาเหตุที่ค่าสอบบญัชีประจ าปีเพิ่มขึน้จากปี 2561 จ านวน 30,000 บาท เนื่องจากมีการสอบทานระบบ
สารสนเทศใหม่ของบรษิัทฯ ประกอบกบัปรมิาณงานที่เพิ่มขึน้จากการขยายตวัของกิจการของบรษิัทฯ อย่างไรก็ดี ส่วนเพิ่มใน
ปี 2562 คิดเป็นสดัส่วนนอ้ยกว่ารอ้ยละ 2 ของค่าสอบบญัชี ซึ่งเป็นอตัราที่บริษัทฯ ไดเ้จรจาต่อรองกับทางบริษัท เคพีเอ็มจี 
ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั แลว้ 

จากนัน้ประธานฯ ไดส้อบถามที่ประชมุว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือมีความเห็นเก่ียวกบัวาระนีห้รือไม่  

นางสาวจิณพักตร ์พรพิบูลย ์ผูถื้อหุน้ ไดแ้สดงขอ้คิดเห็นว่าค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีมีการปรบัเพิ่มขึน้ทกุปี
ตัง้แต่ปี 2560 เป็นตน้มา โดยขอใหผู้บ้ริหารและคณะกรรมการ ค านึงถึงการควบคุมตน้ทุน ถึงแมว้่าค่าสอบบญัชีจะเพิ่มขึน้เป็น
จ านวนเล็กนอ้ยก็ตาม และไดแ้สดงขอ้คิดเห็นว่า  บรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั ไม่ควรเพิ่มค่าสอบบญัชีทกุ ๆ ปี  

ประธานฯ กล่าวขอบคณุขอ้แนะน าของผูถื้อหุน้ ทัง้นี ้บรษิัทฯ จะน าขอ้คิดเห็นไปพิจารณาต่อไป 

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชุมพิจารณา
อนมุตัิการแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2562 

ในการนีป้ระธานฯ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า วาระนีต้อ้งไดร้บัอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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มติ  ที่ประชมุพิจารณาแลว้และมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นมุตัิการแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนของ
ผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2562 ตามรายละเอียดดงันี ้

1. อนุมตัิการแต่งตัง้ นางวิไล บูรณกิตติโสภณ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขที่ 3920 หรือนางสาวนิตยา 
เชษฐโชติรส ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขที่ 4439 หรือนางศศิธร พงศอ์ดิศกัดิ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต 
เลขที่ 8802 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 
2562 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอ านาจตรวจสอบ จัดท า และลงนามในรายงานการสอบ
บญัชี และ 

2. อนมุตัิการก าหนดค่าสอบบญัชีของบรษิัทฯ รวมทัง้สิน้ไม่เกิน 1,350,000 บาท     

โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนนเป็นดงันี ้

มต ิ
จ านวนผูถ้ือหุ้น  

(ราย) 
จ านวนเสยีง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ถือหุน้ทีม่าประชุม 

และออกเสยีงลงคะแนน 
เห็นดว้ย 468 ราย 2,074,353,599 เสียง 100.00000 
ไม่เห็นดว้ย 0 ราย 0 เสียง 0.00000 
จ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุ 
และออกเสียงลงคะแนน 

2,074,353,599 เสียง  

งดออกเสียง 1 ราย 41,100 เสียง 
บตัรเสีย 0 ราย 0 เสียง 

 

วาระที ่8  พิจารณาอนุมตัิใหบ้ริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม ในวงเงนิจ านวนไม่เกนิ 3,000 ล้านบาท 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานบญัชีและการเงิน เป็นผูน้  าเสนอรายละเอียด
ต่อที่ประชมุ 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2559 และ 2560 ไดม้ีมติอนมุตัิการออกและเสนอขายหุน้กู ้ในวงเงินจ านวนไม่เกิน 10,000 ลา้นบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้
ออกและเสนอขายหุ้นกู้ จ านวน 7,000 ลา้นบาท เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561 และจ านวน 3,000 ลา้นบาท เมื่อวันที่ 19 
ธันวาคม 2561 ครบวงเงินท่ีไดเ้คยอนมุตัิไปแลว้ 10,000 ลา้นบาท ดงันัน้ เพื่อให ้บรษิัทฯ มีความคล่องตวัในการบรหิารแหล่ง
เงินทุนของบรษิัทฯ และเพื่อใหส้ามารถรองรบัการขยายตวัของธุรกิจไดอ้ย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบรษิัทเห็นควรเสนอใหท้ี่
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิใหบ้รษิัทฯ ออกและเสนอขายหุน้กูเ้พิ่มเติม ในวงเงินจ านวนไม่เกิน 3,000 ลา้นบาท รวม
เป็นมลูค่าหุน้กูท้ัง้หมดไม่เกิน 13,000 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางดา้นล่าง ทัง้นี ้บริษัทฯ ยงัไม่มีแผนท่ีจะ
ออกและเสนอขายหุน้กูแ้ต่อย่างใด  

วตัถปุระสงค ์ : เพื่อใชใ้นการประกอบธุรกิจทั่วไป และ/หรือช าระคืนเงินกู ้และ/หรือใชใ้นการลงทนุของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย และ/หรือใชเ้ป็นเงินทุนหมนุเวียนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
หรือเพื่อวตัถปุระสงคอ์ื่นตามที่คณะกรรมการบรษิัทเห็นสมควร 

ชนิด : หุ้นกู้ทุกประเภทและรูปแบบ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ หรือ ไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีหรือไม่มี  
หลกัประกันหรือผูค้  า้ประกนั มีหรือไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ดอ้ยสิทธิหรือ ไม่ดอ้ยสิทธิ ทัง้นี ้
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ขึน้อยู่กับความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละคราว 
และปัจจยัอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

สกลุเงิน : เงินบาท และ/หรือ เงินสกลุตา่งประเทศในจ านวนเทียบเท่า 

มลูค่ารวมของหุน้กูท้ี่จะ
ขออนมุตัิเพิม่ในครัง้นี ้

: 3,000 ลา้นบาท 

มลูค่ารวมของหุน้กู ้ : มลูค่ารวมหุน้กูท้ัง้หมดไม่เกิน 13,000 ลา้นบาท หรือในสกลุเงินอื่นในจ านวนที่เทียบเทา่ 
(ซึ่งมาจากมลูค่ารวมของหุน้กูท้ี่ขออนมุตัิในครัง้นีจ้  านวน 3,000 ลา้นบาท รวมกบัมลูค่า
หุน้กูร้วมที่ไดร้บัอนุมตัิจากการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 และ 2560) ทั้งนี ้
บริษัทฯ อาจจะด าเนินการออกและเสนอขายหุน้กูใ้นคราวเดียวหรือหลายคราว และ/
หรือเป็นโครงการ และสามารถเสนอขายหุน้กูเ้พื่อทดแทนหุน้กูเ้ดิมที่มีการไถ่ถอนใน
รูปแบบต่างๆ กนั ไดใ้นวนัเดียวกนั (Revolving Basis) ทัง้นีหุ้น้กูท้ี่บรษิัทฯ ออกจ าหน่าย
แลว้แต่ยังไม่ไดร้บัการไถ่ถอนไม่ว่า ณ ขณะใดขณะหนึ่งจะตอ้งมีจ านวนไม่เกินวงเงิน 
13,000 ลา้นบาท 

อตัราดอกเบีย้ : ขึน้อยู่กบัสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละครัง้ 

อายขุองหุน้กู ้ : ไม่ เกิน 7 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง  ทั้งนี ้อยู่ภายใต้ข้อก าหนดของ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์

การไถ่ถอนก่อนก าหนด : ผูถื้อหุน้กู ้และ/หรือ บริษัท อาจมีสิทธิ หรือ ไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุน้กูก้่อนครบก าหนด ทัง้นี ้
ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขของหุน้กูท้ี่ออกในแต่ละคราว 

การเสนอขาย : เสนอขายหุน้กูท้ัง้หมดในคราวเดียวโดยแบ่งหุน้กูอ้อกเป็นหลายชุด หรือ ชุดเดียว หรือ 
ทยอยออกหุ้นกูเ้ป็นหลายคราวก็ได ้โดยอาจเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ 
ใหแ้ก่ผูล้งทุนในวงจ ากัด และ/หรือ ผูล้งทุนประเภทสถาบนั และ/หรือผูล้งทุนรายใหญ่ 
และ/หรือ ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะตามความหมายที่ก าหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยท์ี่เก่ียวขอ้งไม่ว่าจะเสนอขายใน
ประเทศและ/หรือในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑท์ี่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์และ/หรือ คณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/
หรือ ตามประกาศ กฎกระทรวง กฎ ระเบียบ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งที่มีผลใช้
บงัคบัในขณะที่ออกและเสนอขายหุน้กูน้ัน้ 

รวมทัง้ เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิการมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบรษิัท และ/หรือ 
กรรมการบรหิาร และ/หรือบคุคลที่ไดร้บัมอบหมาย ใหม้ีอ  านาจในเรื่องที่เก่ียวขอ้งกบั และ/หรือ ต่อเนื่องกบัการออกเสนอขาย
หุน้กู ้ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จ ากดัเพียง) เรื่องต่าง ๆ ดงัต่อไปนี ้

1. การก าหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ อนัจ าเป็นและเก่ียวเนื่องกับการออกและการเสนอขายหุน้กูซ้ึ่ง
รวมถึง (แต่ไม่จ ากัดเฉพาะ) เช่น การก าหนดชื่อหุน้กู ้ประเภท หลักประกัน (ถา้มี) สกุลเงิน จ านวนเงิน อายุ มูลค่าที่ตราไว ้
ราคาเสนอขายต่อหน่วย อตัราดอกเบีย้ สิทธิในการไถ่ถอน วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย วิธีการช าระคืน 
วิธีจัดสรร และขอ้ก าหนดสิทธิ เป็นตน้ ตามที่สภาวการณจ์ะเอือ้อ านวยและตามระยะเวลาที่เห็นสมควร โดยการออกและ
เสนอขายหุน้กูใ้นรูปแบบต่างๆ กนั ครัง้เดียวหรือแบ่งเป็นคราวๆ ก็ได ้
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2. ด าเนินการต่างๆ ที่จ  าเป็นและสมควร เพื่อการออกหุน้กูด้งักล่าว และมีอ านาจแต่งตัง้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ละ/
หรือนายทะเบียนหุน้กู ้และ/หรือผูจ้ดัจ าหน่าย และ/หรือผูร้บัประกันการจ าหน่าย และ/หรือท่ีปรกึษาต่างๆ และ/หรือบคุคลอื่น
ใดที่เก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กู ้และ/หรือ หน่วยงานจดัอนัดบัเครดิต และ/หรือ ผูป้ระเมินราคาทรพัยสิ์น เป็นตน้ 
ตลอดจนด าเนินการขึน้ทะเบียนหุน้กูก้บัสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยหรือตลาดรองอื่นๆ 

3. การติดต่อ ใหข้อ้มลู เจรจา เขา้ท า ลงนาม รบัรอง และแกไ้ขเอกสารและสญัญาที่เก่ียวขอ้งกบัการออกและ
เสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จ ากัดเพียง) ค าขออนุญาต หนังสือชีช้วน แบบแสดงรายการขอ้มูล รวมถึงเอกสารและ
หลักฐานต่างๆ ที่ตอ้งยื่นใหแ้ก่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่
เก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนติดต่อประสานงาน และการยื่นเอกสารดังกล่าวข้างตน้ต่อ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรือหน่วยงานอื่น หรือบคุคลใดๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

4. การด าเนินการอื่นใด ที่จ  าเป็นและสมควรเพื่อใหก้ารออกเสนอขายหุน้กูข้องบริษัทฯ บรรลผุลส าเร็จและ
เป็นไปตามวตัถปุระสงค ์

จากนัน้ ประธานฯ ไดส้อบถามที่ประชมุว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถาม หรือมีความเห็นอื่นหรือไม่  

นางสาวจิณพักตร ์พรพิบูลย ์ผูถื้อหุน้ ไดใ้หข้อ้คิดเห็นว่าในครัง้หนา้ หากบรษิัทฯ มีการออกและเสนอขายหุน้
กู ้ขอใหบ้รษิัทฯ แจง้ขอ้มลูแก่ผูถื้อหุน้ดว้ย รวมทัง้เสนอใหพ้ิจารณาออกและเสนอขายใหก้บัผูถื้อหุน้ดว้ย 

ประธานฯ กล่าวขอบคุณขอ้แนะน าของผูถื้อหุน้ และชีแ้จงต่อที่ประชุมว่าจะน าขอ้แนะน าไปพิจารณาเพื่อ
ปรบัปรุงต่อไป 

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผูถื้อหุน้ ไดแ้สดงความเห็นว่า เห็นดว้ยกับการออกและเสนอขายหุน้กูใ้นครัง้นี ้ 
พรอ้มกับเสนอแนะใหบ้ริษัทฯ ออกและเสนอขายหุน้กูใ้นวงเงินที่มากขึน้ และสอบถามว่า 1) หุน้กูข้องบริษัทฯ ที่ไดอ้อกและ
เสนอขายไปแลว้จ านวน 10,000 ลา้นบาท เป็นหุน้กูร้ะยะสัน้หรือระยะยาวและมีอัตราดอกเบีย้เท่าใด และ 2) บริษัทฯ มี
แนวโนม้ที่จะออกและเสนอขายหุน้กูส้กุลเงินดอลลารส์หรฐัฯ หรือไม่ ถา้มี บริษัทฯ จะจดัใหม้ีการประกันความเส่ียงในเรื่อง
อตัราแลกเปล่ียนหรือไม่ 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน ชีแ้จงว่า 1) หุน้กูข้องบริษัทฯ ที่ไดอ้อกและเสนอ
ขายไปแลว้จ านวน 10,000 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นหุน้กูท้ี่มีอายไุม่เกิน 3 ปี และมีเพียงหน่ึงชดุที่มีอายไุม่เกิน 5 ปี โดยมีอตัรา
ดอกเบีย้อยู่ระหว่างรอ้ยละ 3.09 ถึง รอ้ยละ 3.64 ต่อปี อตัราดอกเบีย้เฉล่ียรอ้ยละ 3.30 ต่อปี และ 2) บริษัทฯ มีแนวโนม้จะ
ออกและเสนอขายหุน้กูส้กลุเงินบาทมากกว่าการออกและเสนอขายหุน้กูส้กลุเงินดอลลารส์หรฐัฯ อย่างไรก็ดี หากบรษิัทฯ ออก
และเสนอขายหุน้กูส้กลุเงินดอลลารส์หรฐัฯ บรษิัทฯ จะจดัใหม้ีการประกนัความเส่ียงในเรื่องอตัราแลกเปล่ียนไวด้ว้ย 

นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการ ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า การออกหุน้กูม้ี 2 รูปแบบ คือ การออกและเสนอขาย
ใหก้บัผูล้งทนุประเภทสถาบนัหรือผูล้งทนุรายใหญ่ และการออกและเสนอขายใหก้บัผูล้งทนุทั่วไป ทัง้นี ้การออกและเสนอขาย
หุน้กูใ้หก้บัผูล้งทนุประเภทสถาบนัหรือผูล้งทนุรายใหญ่ จะมีอตัราดอกเบีย้ที่ต  ่ากว่าการออกและเสนอขายใหก้บัผูล้งทนุทั่วไป 
ซึ่งจะท าใหบ้รษิัทฯ สามารถบรหิารตน้ทนุทางการเงินได ้

นายชาติชาย วังศิริไพศาล ผูถื้อหุน้ ไดใ้หข้อ้คิดเห็นว่า เห็นดว้ยกับขอ้เสนอที่ใหบ้ริษัทฯ ควรที่จะพิจารณา
การออกและเสนอขายหุน้กูใ้หก้บัผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ บา้ง 

ประธานฯ กล่าวขอบคุณขอ้แนะน าของผูถื้อหุ้น และชีแ้จงต่อที่ประชุมว่าจะน าขอ้คิดเห็นไปพิจารณาเพื่อ
ปรบัปรุงต่อไป 

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชุมพิจารณา
อนมุตัิใหบ้รษิัทฯ ออกและเสนอขายหุน้กูเ้พิ่มเติม ในวงเงินจ านวนไม่เกิน 3,000 ลา้นบาท 



 เอกสารแนบ 1 

23 

ในการนี ้ประธานฯ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า วาระนีต้อ้งไดร้ับอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว้และมีมติอนุมตัิการออกและเสนอขายหุน้กูเ้พิ่มเติม ในวงเงินจ านวนไม่เกิน 3,000 
ลา้นบาท รวมทัง้อนมุตัิการมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบรษิัท และ/หรือ กรรมการบรหิาร และ/หรือ บคุคลที่ไดร้บัมอบหมาย
ใหม้ีอ  านาจเรื่องที่เก่ียวขอ้งกับ และ/หรือที่ต่อเนื่องกับการออกและเสนอขายหุน้กู้ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้ 

มต ิ
จ านวนผูถ้ือหุ้น  

(ราย) 
จ านวนเสยีง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ถือหุน้ทีม่าประชุม 

และมีสิทธอิอกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย 467 ราย 2,074,337,996 เสียง 99.99719 
ไม่เห็นดว้ย 1 ราย 2,400 เสียง 0.00012 
งดออกเสียง 2 ราย 55,800 เสียง 0.00269 
จ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุ 
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

2,074,396,196 เสียง  

บตัรเสีย 0 ราย 0 เสียง 

 
วาระที ่9  พิจารณาอนุมตัิการแกไ้ขข้อบงัคับของบริษทัฯ ขอ้ 22 ข้อ 24 และข้อ 27 ในเร่ืองการเรียกประชุมผู้ถือ

หุ้นโดยผู้ถือหุน้ของบริษทัฯ และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

ประธานฯ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า เนื่องดว้ยประกาศคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การ
ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์เพื่อรองรบัใหม้ีการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสไ์ด ้และค าสั่งหัวหนา้คณะรกัษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ไดม้ีการแกไ้ขมาตรา 100 
ของ พ.ร.บ. บรษิัทมหาชนจ ากดั ซึ่งเก่ียวขอ้งกบัการเรียกประชมุวสิามญัผูถื้อหุน้โดยผูถื้อหุน้ ในกรณีที่คณะกรรมการบรษิัทไม่
จดัการประชมุผูถื้อหุน้ตามที่ผูถื้อหุน้รอ้งขอ 

ทั้งนี ้เพื่อรองรบัการจัดการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสแ์ละเพื่อให้สอดคลอ้งกับมาตรา 100 ของ พ.ร.บ. 
บรษิัทมหาชนจ ากดั ที่มีการแกไ้ข บรษิัทฯ จึงขอเสนอใหม้ีการแกไ้ขขอ้บงัคบั ขอ้ 22 ขอ้ 24 และขอ้ 27 โดยใหย้กเลิกขอ้ความ
เดิม และใหใ้ชข้อ้ความใหม่ดงัรายละเอียดที่แสดงในหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครัง้นีแ้ลว้ และมอบหมายใหบุ้คคลที่
กรรมการผูม้ีอ  านาจของบริษัทฯ มอบหมายมีอ านาจในการด าเนินการจดทะเบียนแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้บงัคบัของบริษัทฯ 
รวมทัง้แกไ้ข และ/หรือเปล่ียนแปลงเพิ่มเติมขอ้ความใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียนตามความจ าเป็น และเหมาะสมโดย
ที่ไม่กระทบต่อเนือ้หาสาระของการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ 

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน ข้อบังคับฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 

ขอ้ 22.   ในการประชุมคณะกรรมการตอ้งมีกรรมการมา
ประชุมไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึง
จะเป็นองคป์ระชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ี
ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได ้ถ้ามีรองประธาน
กรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรอง
ประธานหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ใหก้รรมการ

ขอ้ 22.   ในการประชมุคณะกรรมการตอ้งมีกรรมการมาประชุม
ไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์
ประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่
สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รอง
ประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานหรือมีแต่ไม่
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ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน ข้อบังคับฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 

ซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในท่ี
ประชมุ 
การวินิจฉยัชีข้าดของท่ีประชมุใหถื้อเสียงขา้งมาก 
กรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงเสียงในการลงคะแนน เวน้แต่
กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องนัน้ ถา้คะแนนเสียงเท่ากันใหป้ระธานใน
ท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 

สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้กรรมการซึ่ งมาประชุมเลือก
กรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชมุ 
การวินิจฉยัชีข้าดของท่ีประชมุใหถื้อเสียงขา้งมาก 
กรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่
กรรมการซึ่งมีส่วนไดเ้สียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในเรื่องนั้น ถา้คะแนนเสียงเท่ากันใหป้ระธานในท่ีประชุมออก
เสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 
ประธานกรรมการหรือประธานในทีป่ระชุมอาจก าหนดให้
จัดการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามทีก่ฎหมายก าหนด  

ข้อ 24.   ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธาน
กรรมการหรือผู้ซึ่งเป็นประธานกรรมการมอบหมายส่ง
หนงัสือนดัประชุมไปยงักรรมการไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนั
ประชุม เว้นแต่กรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือ
ประโยชนข์องบริษัท จะแจง้การนัดประชุมโดยวิธีอื่นและ
ก าหนดวนัประชมุใหเ้รว็กว่านัน้ก็ได ้

ขอ้ 24.   ในการเรียกประชมุคณะกรรมการ ใหป้ระธานกรรมการ
หรือผูซ้ึ่งเป็นประธานกรรมการมอบหมายส่งหนงัสือนดัประชุม
ไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณี
จ าเป็นรีบด่วนเพื่อรกัษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจง้
การนดัประชมุโดยวิธีอื่นและก าหนดวนัประชมุใหเ้รว็กว่านัน้ก็ได ้
ทั้งนี้ การส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังกรรมการจะส่งโดย
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 

ข้อ 27.   คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการ
ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดต้ามท่ีเห็นสมควร หรือผูถื้อหุน้
รวมกันนับจ านวนหุน้ไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในหา้ของจ านวน
หุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด หรือมีผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่า 25 คน 
ซึ่งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสิบของจ านวนหุ้นท่ี
จ าห น่ายได้ทั้ งหมด จะ เข้าชื่ อ กันท าหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญั
เมื่อใดก็ได ้แต่ตอ้งระบเุหตผุลในการท่ีขอใหเ้รียกประชุมไว้
ใ ห้ชั ด เ จน ในหนั ง สื อดั ง กล่ า วด้ว ย  ในก ร ณี เ ช่ น นี้
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 
เดือน นบัแต่วนัท่ีไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 27.   คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุม
วิสามญัเมื่อใดก็ไดต้ามท่ีเห็นสมควร หรือผูถื้อหุน้คนหนึ่งหรือ
หลายคนที่มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จะเข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ
เมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเร่ืองและเหตุผลในการท่ีขอให้เรียก
ประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้
คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้ภายใน ส่ีสิบห้า
วันนบัแต่วนัท่ีไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุม
ภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทัง้หลาย
ซ่ึงเข้าช่ือกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จ านวนหุ้น
ตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในส่ีสิบห้า
วันนับแต่วันครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณี
เช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการ
เรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจ าเป็น
ที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอ านวยความสะดวก
ตามสมควร 

ในกรณีทีป่รากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นการ
เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จ านวนผู้
ถือหุ้นซ่ึงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่
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ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน ข้อบังคับฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 

ก าหนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้อง
ร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้จากการจัดให้มี
การประชุมในครัง้นั้นให้แก่บริษัท 

จากนัน้ ประธานฯ ไดส้อบถามที่ประชมุว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถาม หรือมีความเห็นอื่นหรือไม่  

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมตัิการ
แกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 22 ขอ้ 24 และขอ้ 27 ในเรื่องการเรียกประชมุผูถื้อหุน้โดยผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ และการประชมุ
ผ่านส่ืออเิล็กทรอนิกส ์

ในการนี ้ประธานฯ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า วาระนีต้อ้งไดร้ับอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว้และมีมติเป็นเอกฉันทอ์นมุตัิการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิัทขอ้ 22 ขอ้ 24 และขอ้ 27 
ในเรื่องการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผลการออกเสียง
ลงคะแนนเป็นดงันี ้

มต ิ
จ านวนผูถ้ือหุ้น  

(ราย) 
จ านวนเสยีง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ถือหุน้ทีม่าประชุม 

และมีสิทธอิอกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย 471 ราย 2,074,358,996 เสียง 100.00000 
ไม่เห็นดว้ย 0 ราย 0 เสียง 0.00000 
งดออกเสียง 0 ราย 0 เสียง 0.00000 
จ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุ 
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

2,074,396,196 เสียง  

บตัรเสีย 1 ราย 41,100 เสียง 

 
วาระที ่10  เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ ชีแ้จงว่า คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสใหก้ับผูถื้อหุน้ที่ประสงคจ์ะเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจาก
วาระการประชมุที่คณะกรรมการบรษิทัก าหนดไวใ้นหนงัสือเชญิประชมุได ้โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนัน้ใหอ้ยู่ภายใตห้ลกัเกณฑ์
และวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด และสอบถามว่ามีผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะเสนอเรื่องอื่นนอกเหนือจากวาระการประชมุหรือไม่ 

ไม่ปรากฏว่ามีผูถื้อหุน้ประสงคเ์สนอวาระอื่นเขา้สู่การพิจารณาของที่ประชุม ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อ
หุน้แสดงความเห็น หรือซกัถามเก่ียวกบัวาระนี ้

นายชาติชาย วังศิริไพศาล ผูถื้อหุน้ สอบถามว่า ผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัอนุมตัิใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ ใน
วาระท่ี 7 ไดเ้ขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ในครัง้นี ้หรือไม่ 

ประธานฯ ชีแ้จงขอ้สอบถามว่า ผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัอนุมตัิใหเ้ป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ ทัง้ 3 ท่าน เขา้ร่วม
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ในครัง้นี ้

นายธารา ชลปราณี ผูถื้อหุน้ สอบถามในประเด็น ดงันี ้
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1)    ในเรื่องนโยบายการรบัของขวญัของผูบ้ริหารและพนกังานที่ก าหนดไวว้่า ผูบ้ริหารและพนกังานไม่พึงรบั
ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดเกินความเหมาะสม เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถปฏิเสธได ้โปรดชีแ้จงว่าเหตุสุดวิสัย
ดงักล่าว หมายถึงกรณีใดบา้ง พรอ้มกบัเสนอแนะว่าหากไดร้บัของขวญัมาแลว้ เห็นว่าควรน าของขวญัดงักล่าว ไปบรจิาคเพื่อ
การกศุล  

2)    ขอใหช้ีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกบัโครงการอสงัหารมิทรพัยใ์นรูปแบบของ City Home และ  

3)    บรษิัทมีการรว่มมือกบักลุ่มบรษิัท Fraser อย่างไรบา้ง 

ประธานอ านวยการ ชีแ้จงในขอ้สอบถามใน 1) ว่าในเรื่องนโยบายดงักล่าวเป็นไปตามนโยบายของบริษัทท่ี
ก าหนดในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ  หากมีเหตสุดุวิสยัที่ไม่สามารถปฏิเสธการรบัของขวญัจากคู่คา้ได ้ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น
ของขวัญเล็กนอ้ย เช่น กระเชา้ผลไม ้บริษัทฯ จะน าของขวญัที่ไดจ้ากคู่คา้แจกจ่ายใหก้ับแม่บา้นหรือพนักงานในระดบัที่มี
โอกาสรบันอ้ยกว่า 

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชีแ้จงในขอ้สอบถามใน 2) ว่า โครงการ City Home คือ โครงการบา้นในเขตเมือง ซึ่ง
มีท าเลที่สะดวกต่อการเดินทาง โดยเป็นโครงการท่ีออกมาเพื่อทดแทนการพิจารณาเลือกซือ้หอ้งชดุคอนโดมิเนียมที่มีราคาสงู
ในเมือง และมีขนาดเล็ก ซึ่งหากเปรียบเทียบกับการซือ้บ้าน (City Home) ในเมืองแล้วจะได้พืน้ที่ใช้สอยมากขึน้ และ
ระยะเวลาในการเดินทางอาจจะไม่ต่างกนัมากนกั 

รองประธานกรรมการ ชีแ้จงเพิ่มเติมในขอ้สอบถาม 2) ว่าโครงการ City Home คือ โครงการท่ีบรษิัทฯ สรา้ง
ขึน้เพื่อเพิ่มตวัเลือกและดงึดดูลกูคา้ในตลาดหอ้งชดุคอนโดมิเนียม ใหเ้ขา้มาซือ้โครงการบา้นในเขตเมืองมากขึน้ ลกูคา้จะเกิด
การเปรียบเทียบระหว่างการไดต้ารางเมตรบนตึกกับตารางวาบนดิน ว่าแบบใดคุม้ค่ากับลูกคา้มากกว่ากัน ในท าเลที่ให้
คณุภาพชีวิตที่ไม่ต่างกนั ในขณะท่ีบา้นใหรู้ปแบบการใชง้านที่มากกว่า ดงันัน้ ความแตกต่างของโครงการ Town Home และ
โครงการ City Home จึงเป็นมุมมองทางการตลาด และได้ชีแ้จงในขอ้สอบถาม 3) ว่าในเรื่องของการร่วมมือกับกลุ่มบริษัท 
Fraser นั้น บริษัทฯ ไดม้ีการน าระบบ SAP S/4HANA โดยการน า Blue print ที่ถูกพัฒนาโดยกลุ่มบริษัท Fraser มาปรบัใช้
กบัการด าเนินงานของบรษิัทฯ  

นางสาวสุวรรณี เชียรสิริไกรวุฒิ ผูถื้อหุน้ สอบถามในประเด็น ดงันี ้

1)    โครงการท่ีจะเปิดตวัใหม่ จ านวน 25 โครงการในปีนี ้มีมลูค่าเท่าใด  

2)    บรษิัทฯ คาดว่าจะเปิดด าเนินการโครงการสามย่าน มิตรทาวน ์เมื่อใด  

3)    บรษิัทฯ มีแผนการกระจายรายไดใ้นส่วนของรายไดจ้ากการขายและรายไดจ้ากการใหเ้ช่าอย่างไร และ 

4)    สดัส่วนของผูท้ี่มาติดต่อเช่าพืน้ท่ีในโครงการสามย่าน มิตรทาวน ์เป็นเท่าใด 

กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานอ านวยการ ชีแ้จงในประเด็นขา้งตน้ ดงันี ้ 

1)    โครงการท่ีจะเปิดตวัใหม่ของบรษิัทฯ จ านวน 25 โครงการในปีนี ้มีมลูค่ารวมประมาณ 28,654 ลา้นบาท 

2)    บรษิัทฯ คาดว่าจะเปิดด าเนินการโครงการสามย่าน มิตรทาวน ์ภายในปี 2562 นี ้

3)    บริษัทฯ จะสรา้งความสมดุลระหว่างรายไดจ้ากการขายและรายไดจ้ากการใหเ้ช่า ใหเ้พิ่มมากขึน้ ทั้งนี ้
ขณะนีบ้รษิัทฯ ยงัไม่มีแผนท่ีจะลงทนุในโครงการท่ีมีลกัษณะแบบเดียวกนักบัโครงการสามย่าน มิตรทาวน ์และ  

4)    สดัส่วนของผูท้ี่มาติดต่อเช่าพืน้ที่ในโครงการสามย่าน มิตรทาวน์ ส าหรบัการเช่าพืน้ที่อาคารส านกังาน มี
สดัส่วนรอ้ยละ 40 ส าหรบัการเช่าพืน้ท่ีรา้นคา้ปลีก มีสดัส่วนรอ้ยละ 60 
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เมื่อที่ประชมุไม่มีเรื่องอื่นใดซกัถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงไดก้ล่าวขอบคณุผูถื้อหุน้ท่ีไดส้ละเวลามารว่มประชุม 
และไดเ้สนอขอ้คิดเห็นต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน ์และกล่าวปิดการประชมุ 
 

ปิดประชุมเวลา 11.50 น. 

 

 

 

ลงชื่อ……………………………………………..  

 

ประธานกรรมการ/ 

        (นายวนัชยั  ศารทลูทตั) ประธานท่ีประชมุ 

 

ลงชื่อ……………………………………………..  

 

ประธานอ านวยการ 

         (นายธนพล   ศิรธินชยั)  

 

ลงชื่อ……………………………………………..  

 

เลขานกุารบรษิัท/ 

         (นางสาวปรศันยี ์ สรุะเสถียร) ผูบ้นัทึกการประชมุ 
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(F10-6) (หลังได้รับอนุมัติจากมติทีป่ระชุมคณะกรรมการ) 

 

แบบรายงานการขอถอนหุ้น  
ออกจากการเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบยีน 

บรษิัท แผ่นดินทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

วนัท่ี 20 กนัยายน 2562 

เรียน  กรรมการและผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ดว้ยท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัท แผ่นดินทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ท่ี 6/2561-
62 เมื่อวนัท่ี 20 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. ไดม้ีมติใหข้อถอนหุน้สามญัของบรษิัทฯ ออกจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

1.  ประเภทหลักทรัพยข์องบริษัท  

1.1  หุน้สามญั 

1.1.1  จ านวน 2,323,720,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 4.75 บาท รวม 11,037,670,000 บาท 

1.1.2  เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยต์ัง้แต่วนัท่ี 29 มีนาคม 2537 

1.1.3  ราคาซือ้ขายครัง้หลงัสดุ 8.45 บาท/หุน้ เมื่อวนัท่ี 19 กนัยายน 2562  

1.2  หุน้กู ้(โปรดดรูายละเอียดตามเอกสารแนบ 1) 

1.2.1  จ านวนท่ีออก 10,000,000 หน่วย (สิบลา้นหน่วย) มลูค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท(หน่ึงพนับาท) 
รวม 10,000,000,000 บาท (หน่ึงหมื่นลา้นบาท)   

1.2.2  อตัราดอกเบีย้ รอ้ยละ (โปรดดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1) ปี เง่ือนไขการจ่ายดอกเบีย้ (โปรดดู
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1) 

1.2.3  เสนอขายต่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และ/หรือผูล้งทุนรายใหญ่ และผูล้งทุนไม่เกิน 10 ราย ภายใน
รอบระยะเวลา 4 เดือนและ/หรือ ผูล้งทุนท่ีมีลกัษณะเฉพาะตามความหมายท่ีก าหนดไวใ้นประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์เมื่อวนัท่ี (โปรดดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ 
1) อายุ (โปรดดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1) ปี ครบก าหนดไถ่ถอนเมื่อวนัท่ี (โปรดดูรายละเอียด
ตามเอกสารแนบ 1)  

1.2.4  เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยต์ัง้แต่วนัท่ี -ไม่ม-ี  

1.2.5  ราคาซือ้ขายครัง้หลังสุด (โปรดดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1) บาท/หน่วย เมื่อวันท่ี (โปรดดู
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1)  

1.3  ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้ 

 - ไม่มี  - 

1.4  หลกัทรพัยป์ระเภทอื่น (ระบ)ุ  
- ไม่ม ี - 
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2.  ก าหนดวันประชุมชีแ้จง (Presentation) เพื่อเสนอแนะความเหน็เกี่ยวกับการขอถอนหุ้น 

 บริษัทฯ และท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระจะชีแ้จง (Presentation) ในการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2562-63 ในวนัท่ี 
20 พฤศจิกายน 2562 เพื่อเสนอแนะและใหค้วามเห็นเก่ียวกับการขอเพิกถอนหุน้จากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนตาม
หลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเพิกถอนหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2542 
(บจ/พ. 0100) 

 

3.  ก าหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียน 

ก าหนดวนัประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2562-63 ในวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชุม เดอะ 
มิตร-ติง้ รูม สามย่าน มิตรทาวนฮ์อลล ์ชัน้ 5 ศูนยก์ารคา้สามย่านมิตรทาวน์ เลขท่ี 944 ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม่ เขต
ปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 โดย  

 ก าหนดวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุน้เพื่อสิทธิในการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ตัง้แต่ 
วนัท่ี.............. จนกว่าการประชมุผูถื้อหุน้ดงักล่าวจะแลว้เสรจ็ 

 ก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ (Record date) ในวนัท่ี 7 ตลุาคม 2562 

 

4.  เหตุผลและข้อเทจ็จริงของการขอถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียน 

เมื่อวนัท่ี 20 กันยายน 2562 บริษัทฯ ไดร้บัหนงัสือแจง้ความประสงคใ์นการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของบรษิัทฯ 
เพื่อการเพิกถอนหุน้จากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) จาก 
บริษัท เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี ้(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ( "FPT") ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัทฯ โดยปัจจุบนั 
FPT ถือหุน้ในบรษิัทฯ เป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ 2,202,086,001 หุน้ (คิดเป็นรอ้ยละ 94.77 ของจ านวนหุน้ท่ีออกและจ าหน่าย
ไดแ้ลว้ทัง้หมดของบริษัทฯ) โดย FPT มีความประสงคใ์นการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของบรษิัทฯ ในส่วนท่ีเหลือ
ทัง้หมดจ านวน 121,633,999  หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 5.23 ของจ านวนหุน้ท่ีออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิัทฯ เพื่อ
ท าการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยฯ์ ซึ่งเป็นไปตามแผนการ
ด าเนินงานภายหลงัการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยต์ามท่ีไดร้ะบุไวใ้นค าเสนอซือ้หลกัทรพัยข์องบรษิัทฯ (แบบ 247-4) ฉบบั
ลงวนัท่ี 4 มิถุนายน 2562 โดย FPT จะด าเนินการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัย์เพื่อการเพิกถอนหุน้ของบริษัทฯ จากการเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ภายหลงัจากท่ีเงื่อนไขดงัต่อไปนีส้  าเรจ็ครบถว้น 

1)  ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ มีมติอนมุตัิการเพิกถอนหุน้ของบรษิัทฯ ออกจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรพัยฯ์ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนหุน้ท่ีออกและจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดของ
บริษัทฯ และต้องไม่มีผูถื้อหุ้นคัดคา้นการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ เกินรอ้ยละ 10 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและ
จ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของบรษิัทฯ ตามหลกัเกณฑก์ารเพิกถอนหลกัทรพัยข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ และ 

2)  การเพิกถอนหุน้ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยฯ์ จะตอ้งไดร้บัอนุมัติ 
และ/หรือ ผ่อนผนัจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงตลาดหลกัทรพัยฯ์ สถาบนัการเงิน ผูถื้อหุน้กู ้และคู่สญัญา
อื่นๆ ตามสญัญาท่ีเก่ียวขอ้ง (ในกรณีท่ีจ าเป็น) 

 

5.  การด าเนินการเสนอซือ้หุ้นและหลักทรัพยอ์ื่นทีอ่าจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุ้นของบริษัทฯ จากผู้ถือหุ้นและ
ผู้ถือหลักทรัพยเ์ป็นการทั่วไป 

5.1  ชื่อผูเ้สนอซือ้หรือกลุ่มผูเ้สนอซือ้พรอ้มความสมัพนัธก์บับรษิัทฯ 
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FPT ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัทฯ โดย ณ วันท่ี 20 กันยายน 2562 FPT ถือหุน้สามัญในบริษัทฯ เป็น
จ านวนรวมทัง้สิน้ 2,202,086,001 หุน้ (คิดเป็นรอ้ยละ 94.77 ของจ านวนหุน้ท่ีออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด
ของบรษิัทฯ) 

5.2  ราคาเสนอซือ้หลกัทรพัยข์องบริษัทฯ 8.55 บาทต่อหุน้ โดย FPT อาจปรบัราคาเสนอซือ้ได้ หาก (1) บริษัทฯ มี
การจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ หรือ (2) บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงมลูค่าหุน้ท่ีตราไวซ้ึ่งส่งผลใหจ้ านวนหุน้
เพิ่มขึน้หรือลดลง หรือ (3) บริษัทฯ มีการใหส้ิทธิซือ้หุน้เพิ่มทุนหรือใบส าคัญแสดงสิทธิในการซือ้หุน้เพิ่มทุนท่ี
โอนสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตามส่วนจ านวนหุน้ท่ีถืออยู่เดิม ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑข์องประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุนท่ี ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการใน การเข้าถือหลักทรพัย์เพื่อครอบง ากิจการ 
(รวมทัง้ท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม)  

5.3  ชื่อท่ีปรกึษาทางการเงินของผูเ้สนอซือ้ บรษิัทหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั (มหาชน)  

5.4  ชื่อท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระ บรษิัท หลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั(มหาชน)  

 

6. การกระจายการถือหุ้น ณ วันที ่16 กันยายน 2562  

6.1  ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 10 รายแรก 

ล าดับ รายช่ือผูถ้ือหุ้น สัญชาต ิ อาชีพ จ านวนหุน้ % การถือ
หุ้น 

1. บริษัท เฟรเซอร์ส  พร็อพเพอร์ตี ้ 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)* 

ไทย ประกอบธุรกิจ 2,201,587,101 94.74% 

2. บรษิัท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จ ากดั ไทย บรษิัท ไทยเอ็นวีดอีาร ์จ ากดั 14,098,559 0.61% 

3. นางสดุใจ วฒิุศกัด์ิศิลป์ ไทย เจา้ของกิจการ/วิชาชีพอิสระ 7,651,000 0.33% 

4. นายสรุนิทร ์นภาพฤกษ์ชาติ ไทย อื่น ๆ 3,900,000 0.17% 

5. นายสมยศ สทุธิเลศิทรพัย ์ ไทย เจา้ของกิจการ/วิชาชีพอิสระ 3,780,200 0.16% 

6. นางอษุณีษ์ คงธนภกัด ี ไทย อื่น ๆ 2,988,200 0.13% 

7. นางสาวพิงคกญัญา  
อิศรางกรู ณ อยธุยา 

ไทย เจา้ของกิจการ/วิชาชีพอิสระ 2,956,900 0.13% 

8. นายไชยยนัต ์ชาครกลุ ไทย เจา้ของกิจการ/วิชาชีพอิสระ 2,667,000 0.11% 

9. นางสาวนารี ไชยปรีชาวิทย ์ ไทย อื่น ๆ 1,925,000 0.08% 

10. นางสาวรชันี พฒันาสวุรรณ ไทย ขา้ราชการ-พนกังาน
รฐัวิสาหกิจ 

1,885,600 0.08% 

 รวมผูถื้อหุน้    2,323,720,000 % 

ท่ีมา: ขอ้มลูจากบรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

หมายเหตุ*: ณ วันท่ี 20 กันยายน 2562 FPT ถือหุน้ในบริษัทฯ จ านวนรวมทั้งสิน้ 2,202,086,001 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 94.77 ของ
จ านวนหุน้ท่ีออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิัทฯ 
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6.2  จ านวนผูถื้อหุน้ 

-  จ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด 4,041 ราย 2,323,720,000 หุน้  

- จ านวนผูถื้อหุน้รายย่อยท่ีถือหุน้ไม่เกินกว่า 5 ใน 1,000 ของทุนเรียกช าระแลว้ แต่ไม่ต ่ากว่า 1 หน่วยการซือ้
ขาย 4,039 ราย 108,034,340 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 4.65 ของทนุเรียกช าระแลว้ 

 

7. คณะกรรมการของบริษัทฯ ณ วันที ่20 กันยายน 2562 

ล าดับ ช่ือ ต าแหน่ง % การถือหุน้ 

1.  นาย วนัชยั ศารทลูทตั ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 0 % 
2.  นาย ธนพล ศิรธินชยั ประธานอ านวยการ / กรรมการ 0 % 
3.  นาย ปณต สิรวิฒันภกัดี รองประธานกรรมการ 0 % 

4.  นาย ฐาปน สิรวิฒันภกัดี กรรมการ 0 % 
5.  นาย โชติพฒัน ์พีชานนท ์ กรรมการ 0 % 
6.  นาย สิทธิชยั ชยัเกรียงไกร กรรมการ 0 % 
7.  นาย อดุม พวัสกลุ กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ  0 % 

 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูตอ้งและครบถว้นทกุประการ 

 

 

ลายมือชื่อ……………………………….…………ผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนบรษิัท 

นายธนพล ศิรธินชยั  

 

 

ลายมือชื่อ……………………………………….…ผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนบรษิัท 

นายสมบรูณ ์วศินชชัวาล            
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เอกสารแนบ 1 

รายละเอียดการออกหุน้กู ้

ล าดบั หุน้กู ้ จ านวนหุน้กู ้ 

(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 

(บาท) 

จ านวนรวม 

(ลา้นบาท) 

อตัราดอกเบีย้/ปี ปีท่ีเสนอ
ขาย 

อาย ุ/ ก าหนดไถ่ถอน ราคาซือ้ขายครัง้
หลงัสดุ / หุน้ 
(บาท) 

วนัท่ีซือ้ขายครัง้
หลงัสดุ 

1 GOLD19NA 3,000,000 1,000 3,000 อตัราคงท่ี 

รอ้ยละ 3.35 

2559 23 พฤศจิกายน 2562 1,004.28 27 มีนาคม 2562 

2 GOLD205A 1,000,000 1,000 1,000 อตัราคงท่ี 

รอ้ยละ 3.30 

2560 30 พฤษภาคม 2563 - - 

3 GOLD208A 1,000,000 1,000 1,000 อตัราคงท่ี 

รอ้ยละ 3.09 

2560 8 สิงหาคม 2563 999.87 8 สิงหาคม 2560 

4 GOLD232A  2,000,000 1,000 2,000 อตัราคงท่ี 

รอ้ยละ 3.35 

2561 22 กมุภาพนัธ ์2566 - - 

5 GOLD21DA 3,000,000 1,000 3,000 อตัราคงท่ี 

รอ้ยละ 3.64 

2561 19 ธันวาคม 2564 1,005.42 6 มีนาคม 2562 

 



 เอกสารแนบ 3 

33 

ท่ี GOLD 2562-63/002 

ทะเบียนเลขท่ี 0107537002273 

 วนัท่ี 15 ตลุาคม 2562  

เรื่อง  ความเห็นของกรรมการอสิระเก่ียวกบัการเพิกถอนหุน้ของบรษิัทฯ ออกจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

เรียน  ท่านผูถื้อหุน้  
บรษิัท แผ่นดินทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน)  

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากัด (มหาชน)  ( “บริษัทฯ”) 
ครัง้ที่ 6/2561-62 วนัที่ 20 กันยายน 2562 ไดม้ีมติเห็นชอบใหเ้สนอต่อที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตัิการเพิก
ถอนหุน้ของบรษิัทฯ จากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) ซึ่งเป็นไป
ตามหนังสือแจ้งความประสงคใ์นการเข้าท าค าเสนอซือ้หลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ เพื่อการเพิกถอนหุ้นจากการเป็น
หลักทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยฯ์ ลงวันที่ 20 กันยายน 2562 จากบริษัท เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี ้(ประเทศไทย) 
จ ากดั (มหาชน) ("FPT" หรือ “ผู้ท าค าเสนอซือ้”) ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัทฯ โดย ณ วนัท่ี 20 กนัยายน 2562 FPT ถือ
หุน้ในบรษิัทฯ รวมทัง้สิน้ 2,202,086,001 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 94.77 ของจ านวนหุน้ท่ีออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิัท
ฯ โดย FPT มีความประสงคใ์นการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของบริษัทฯ ในส่วนที่เหลือจ านวน 121,633,999 หุน้ คิด
เป็นรอ้ยละ 5.23 ของจ านวนหุน้ท่ีออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิัทฯ เพื่อท าการเพิกถอนหุน้ของบรษิัทฯ ออกจากการ
เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ("ตลาดหลักทรัพยฯ์") ในราคาเสนอซือ้ 8.55 บาทต่อหุน้ โดย FPT อาจปรบั
ราคาเสนอซือ้ไดห้าก (1) บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ หรือ (2) บริษัทฯ มีการเปล่ียนแปลงมลูค่าหุน้ที่ตราไวซ้ึ่ง
ส่งผลใหจ้ านวนหุน้เพิ่มขึน้หรือลดลง หรือ (3) บรษิัทฯ มีการใหสิ้ทธิซือ้หุน้เพิ่มทนุหรือใบส าคญัแสดงสิทธิในการซือ้หุน้เพิ่มทนุท่ี
โอนสิทธิไดแ้ก่ผูถื้อหุน้ตามส่วนจ านวนหุน้ที่ถืออยู่เดิม ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ
ที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการใน การเขา้ถือหลกัทรพัยเ์พื่อครอบง ากิจการ (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 
(“ประกาศที ่ทจ.12/2554”)  

ทั้งนี ้FPT จะด าเนินการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัย ์เพื่อการเพิกถอนหุน้ของบริษัทฯ ออกจากการเป็น หลักทรพัยจ์ด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ภายหลงัจากที่เงื่อนไขดงัต่อไปนีส้  าเรจ็ครบถว้น 

1)  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพยจ์ด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนหุน้ที่ออกและจ าหน่ายแลว้
ทัง้หมดของบรษิัทฯ และตอ้งไม่มีผูถื้อหุน้คดัคา้นการเพิกถอนหุน้ของ บรษิัทฯ เกินรอ้ยละ 10 ของจ านวนหุน้
ที่ออกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของบริษัทฯ ตามหลกัเกณฑก์ารเพิกถอนหลกัทรพัยข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
และ 

2) การเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ์  จะตอ้งไดร้บั
อนุมตัิ และ/หรือผ่อนผนัจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงตลาดหลกัทรพัยฯ์ สถาบนัการเงิน ผูถื้อหุน้กู ้และ
คู่สญัญาอื่นๆ ตามสญัญาที่เก่ียวขอ้ง (ในกรณีที่จ  าเป็น)  

กรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งประกอบดว้ย 1) นายวนัชยั ศารทูลทตั และ 2) นายอุดม พวัสกุล ไดม้ีการประชุมเมื่อ
วนัท่ี 25 กนัยายน 2562 เพื่อพิจารณารายละเอียดเก่ียวกบัการเพิกถอนหุน้ของบรษิัทฯ และความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงิน
อิสระ คือ บรษิัท หลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“ทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระ”) เก่ียวกบัการเพกิ
ถอนหุน้ของบรษิัทฯ จากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยที่ประชมุกรรมการอิสระมีความเห็นสอดคลอ้ง
กบัความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ ดงันี ้ 
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1.  เหตุผลและความเหมาะสมของการเพิกถอนหลักทรัพย ์

กรรมการอิสระของบรษิัทฯ มีความเห็นว่า การเพิกถอนหุน้ของบรษิัทฯ มีความเหมาะสม เนื่องจากเหตผุลดงันี ้ 

1.1  เนื่องดว้ย FPT ไดเ้ขา้ท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัย์ทัง้หมดของบริษัท ฯ โดยสมคัรใจ (Voluntary Tender 
Offer) จากผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 โดย FPT ไดแ้จ้งถึงความประสงคแ์ละระบุถึงแผนการ
ด าเนินงานภายหลงัการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัย์ต่อบริษัทฯ ในค าเสนอซือ้หลกัทรพัย ์(แบบ 247-4) ฉบบัลงวนัที่ 4 มิถุนายน 
2562 ว่า FPT มีแผนเพิกถอนหุน้ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ และจะด าเนินการ
เพิกถอนหุน้ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยฯ์ หากแผนการเพิกถอนหุน้ของบริษัทฯ 
ไดร้บัเสียงสนบัสนนุจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ ไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนหุน้ท่ีออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ
บริษัทฯ และตอ้งไม่มีผูถื้อหุน้คดัคา้นการเพิกถอนหุน้ของบริษัทฯ เกินกว่ารอ้ยละ 10 ของจ านวนหุน้ที่ออกและจ าหน่ายแลว้
ทัง้หมดของบริษัทฯ ตามหลกัเกณฑก์ารเพิกถอนหุน้ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ซึ่งการเพิกถอนหุน้อาจเกิดขึน้ภายในระยะเวลา 12 
เดือนนบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยใ์นครัง้ดงักล่าว 

 จากการท าค าเสนอซือ้ในครัง้นัน้ FPT ไดร้บัซือ้หุน้จากผูแ้สดงเจตนาขายทัง้สิน้จ านวน 2,195,898,701 
หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 94.50 ของจ านวนหุน้ที่ออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบริษัทฯ ทัง้นี ้ณ วนัที่ 20 กันยายน 2562 
FPT ถือหุน้ในบริษัทฯ เป็นจ านวน 2,202,086,001 หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 94.77 ของจ านวนหุน้ที่ออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมดของบรษิัทฯ ส่งผลใหปั้จจบุนั FPT เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของบรษิัทฯ โดย FPT ประสงคจ์ะด าเนินการเพิกถอนหุน้ของบริษัท
ฯ ออกจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตามแผนการด าเนินงานท่ีไดร้ะบไุวใ้นค าเสนอซือ้หลกัทรพัยข์อง 
FPT ดงักล่าว 

1.2 ภายหลงัเสร็จสิน้การท าค าเสนอซือ้ดงักล่าว จากขอ้มลูผูถื้อหุน้รายย่อยของบรษิัทฯ ณ วนัที่ 20 กันยายน 
2562 พบว่า บริษัทฯ มีผูถื้อหุน้รายย่อย ถือหุน้รวมกันคิดเป็นสัดส่วนประมาณรอ้ยละ 5.23 ของทุนช าระแลว้ของบริษัทฯ ซึ่งมี
จ านวนนอ้ยกว่ารอ้ยละ 15 ของทุนช าระแลว้ของบริษัทฯ ท าใหไ้ม่เป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการด ารงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรพัยฯ์ ตามขอ้บังคับตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การรบัหุน้สามัญหรือหุน้บุริมสิทธิเป็นหลักทรพัยจ์ด
ทะเบียน พ.ศ. 2558 ที่ก าหนดใหบ้ริษัทจดทะเบียนจะตอ้งด ารงคณุสมบตัิเรื่องการกระจายการถือหุน้ โดยจะตอ้งมีผูถื้อหุน้สามญั
รายย่อยไม่นอ้ยกว่า 150 ราย และผูถื้อหุน้ดงักล่าวตอ้งถือหุน้รวมกันไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 15 ของทนุช าระแลว้ของบรษิัทจดทะเบียน 
อย่างไรก็ดี แมว้่าตลาดหลักทรัพยฯ์ อนุญาตใหบ้ริษัทฯ สามารถขอผ่อนผันการขาดคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุน้ โดย
ก าหนดใหบ้รษิัทฯ ตอ้งด าเนินการกระจายการถือหุน้ใหค้รบถว้นตามหลกัเกณฑใ์นการด ารงสถานะเป็นบรษิัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยฯ์ ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ครบก าหนดระยะเวลาในการน าส่งรายงานการกระจายการถือหุ้นตามแนวทางที่ตลาด
หลกัทรพัยฯ์ ก าหนด แต่ FPT ไม่มีนโยบายที่จะลดสดัส่วนการถือหุน้ในบรษิัทฯ อย่างมีนยัส าคญั จึงท าใหบ้รษิัทฯ มีความเส่ียงจาก
การ ไม่สามารถด าเนินการใหส้ดัส่วนการกระจายการถือหุน้รายย่อยเป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารด ารงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ดงักล่าวได ้ 

2. ความเหมาะสมของราคาเสนอซือ้หุ้น  

กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีความเห็นว่าราคาเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ี่ 8.55 บาทต่อหุน้เป็นราคาที่เหมาะสม 
เนื่องจากเป็นราคาที่อยู่ในช่วงราคาเหมาะสมระหว่าง 7.61 – 9.57 บาทต่อหุน้ ซึ่งประเมินโดยที่ปรกึษาทางการเงินอิสระโดยใช้
วิธีการประเมินมลูค่าที่เหมาะสมในการก าหนดช่วงราคายุติธรรมซึ่งประกอบดว้ย วิธีปรบัปรุงมูลค่าทางบัญชี วิธีมูลค่าตาม
ราคาตลาด และวิธีส่วนรวมมลูค่ากิจการ อีกทัง้ ราคาเสนอซือ้หลกัทรพัยด์งักล่าวเป็นราคาที่ไม่ต  ่ากว่าราคาสงูสดุของราคาที่
ค  านวณไดส้ าหรบักรณีการท าค าเสนอซือ้เพื่อเพิกถอนหลกัทรพัยภ์ายใตห้ลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในประกาศที่ ทจ. 12/2554  

3. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น  

ในกรณีที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ และตลาดหลักทรพัยฯ์ ไดอ้นุมัติการเพิกถอนหุน้ของบริษัทฯ และ
บริษัทฯ ไดด้  าเนินการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยฯ์ เป็นผลส าเร็จแลว้ 
สถานะของบริษัทฯ ในการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะสิน้สุดลง แต่บริษัทฯ จะยงัคงด าเนินธุรกิจต่อไปและ
ยงัคงสถานะเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้รายย่อยที่ยงัคงถือหุน้ของบริษัทฯ ต่อไปภายหลงัการเพิกถอนหุน้ดงักล่าว 
อาจไดร้บัผลกระทบ ดงันี ้ 
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3.1 ภายหลงัจากที่หุน้ของบริษัทฯ สิน้สภาพจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ แลว้ 
ผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ จะไม่สามารถท าการซือ้ขายหุน้ของบริษัทฯ ผ่านตลาดหลกัทรพัยฯ์ ซึ่งเป็นตลาดรองไดอ้ีกต่อไป ส่งผลให้
ไม่มีราคาตลาดอา้งอิงในการซือ้ขายและท าใหผู้ถื้อหุน้ของบริษัทฯ ไม่สามารถท าการซือ้ขายหุน้ไดอ้ย่างรวดเร็วและคล่องตัว 
และอาจขาดสภาพคล่องในการซือ้ขายหุน้ของบรษิัทฯ  

3.2 ผลตอบแทนจากการลงทุนในหุน้ของบรษิัทฯ ที่ผูถื้อหุน้จะไดร้บัจะถกูจ ากดัในรูปของเงินปันผล ขณะที่
โอกาสที่ผูถื้อหุน้จะไดร้บัผลตอบแทนจากก าไรจากการขายหุน้ (Capital Gain) ที่เกิดขึน้จากส่วนต่างของราคาซือ้ขายหุน้อาจ
ลดลง เนื่องจากหุน้ของบริษัทฯ ไม่มีตลาดรองในการซือ้ขายและไม่มีราคาตลาดอา้งอิงในการซือ้ขายหลกัทรพัย ์ทัง้นี ้นโยบาย
การจ่ายเงินปันผลในอนาคตของบรษิัทฯ อาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามนโยบายของ FPT ในฐานะผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัทฯ  

3.3 ภายหลงัจากการเพิกถอนหุน้ของบริษัทฯ จากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ผูถื้อหุน้
ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาจะไม่ไดร้บัสิทธิประโยชนใ์นการไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรบัก าไรจากการขายหุน้ (Capital Gain 
Tax) อีกต่อไป และการโอนหุน้ของบรษิัทฯ ผูโ้อนจะมีภาระในการเสียค่าอากรแสตมป์ 

3.4 แม้บริษัทฯ ยังคงมีสถานะเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด แต่ผู้ถือหุ้นอาจไดร้ับข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ 
ลดลงภายหลงัจากการเพิกถอนหุน้ของบริษัทฯ จากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์เนื่องจากบริษัทฯ จะสิน้สดุ
หน้าที่ในการด าเนินการตามหลักเกณฑ์ ประกาศ และกฎหมายอื่นๆ ที่ก าหนดบทบาทหน้าที่ของบริษัทจดทะเบียน เช่น 
ประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง แนวทางปฏิบตัิเก่ียวกบัการเปิดเผยสารสนเทศของบรษิัทจดทะเบียน (รวมทัง้ที่
ไดแ้กไ้ขเพิ่มเติม) นอกจากนี ้เมื่อการท าค าเสนอซือ้เพื่อเพิกถอนหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ สิน้สดุลง หากมีผูถื้อหุน้รายอื่นที่มิใช่
ผูท้  าค าเสนอซือ้ บุคคลที่กระท าร่วมกับผูท้  าค าเสนอซือ้ (Acting in Concert) และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลดงักล่าว 
ถือหุน้รวมกันมีจ านวนรวมกันไม่เกินรอ้ยละ 5 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ หรือผูถื้อหุน้และผูถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้มีจ านวนรวมกนัไม่เกิน 100 ราย จะส่งผลให ้(1) บรษิัทฯ จะสิน้สดุหนา้ที่ในการจดัท าและน าส่งงบการเงิน 
และรายงานอื่นๆ ที่เก่ียวกับฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานต่อส านักงานคณะกรรมการหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 44/2556 เรื่องหลกัเกณฑ ์เงื่อนไขและการ
รายงานการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย ์(รวมทั้งที่ไดแ้กไ้ข
เพิ่มเติม) (2) บริษัทฯ รวมถึงกรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทฯ จะไม่อยู่ภายใตบ้งัคบัเก่ียวกับการบริหารกิจการของบริษัทที่
ออกหลกัทรพัยต์ามที่ก าหนดไวใ้นหมวด 3/1 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการ
แกไ้ขเพิ่มเติม) เช่น การเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั การเขา้ท าธุรกรรมที่มีนยัส าคญัของกิจการ และหนา้ที่ในการรายงานส่วน
ไดเ้สียของกรรมการ และผูบ้ริหาร เป็นตน้ และ (3) กรรมการ ผูบ้ริหารและผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ ก็จะสิน้สุดหนา้ที่ในการ
จัดท าและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรพัยข์องบริษัทฯ ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์ที่ สจ.38/2561 เรื่อง การจดัท ารายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ของกรรมการ 
ผูบ้รหิาร ผูส้อบบญัชี ผูท้  าแผน และผูบ้รหิารแผน (รวมทัง้ที่ไดแ้กไ้ขเพิ่มเติม) 

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ ยงัคงมีสถานะเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด บริษัทฯ จึงมีหนา้ที่ในการจดั
ประชมุผูถื้อหุน้ และเสนองบการเงินประจ าปีของบรษิัทฯ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้พิจารณา รวมทัง้ตอ้งเปิดเผยขอ้มลู และจดัส่งขอ้มลูใน
ฐานะบริษัทมหาชนจ ากัด ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ไดแ้กไ้ขเพิ่มเติม) เช่น ขอ้มูลที่ตอ้ง
เปิดเผยในการประชมุผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ รายงานประจ าปี พรอ้มงบดลุและงบก าไรขาดทุน และหากผูถื้อหุน้รายย่อยตอ้งการ
ทราบข้อมูลเก่ียวกับบริษัทฯ เช่น รายชื่อคณะกรรมการ รายชื่อผู้ถือหุ้น และงบการเงินประจ าปีของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นก็ยัง
สามารถคดัถ่ายส าเนาขอ้มลูดงักล่าว ไดท้ี่กระทรวงพาณิชย ์ 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีหนา้ที่ในการจดัท าและเปิดเผยขอ้มลูตามที่จ าเป็นและเก่ียวขอ้งจากการเป็น
บริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงเมื่อไดร้บัการรอ้งขอจาก FPT เพื่อให ้FPT สามารถจดัท าและเปิดเผยขอ้มูลไดต้าม
หลกัเกณฑใ์หแ้ก่ทางการและผูล้งทนุ 

3.5 ณ วนัที่ 20 กันยายน 2562 FPT ถือหุน้ในบริษัทฯ รวมเป็นจ านวน 2,202,086,001 หุน้ หรือคิดเป็น
รอ้ยละ 94.77 ของจ านวนหุน้ที่ออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบริษัทฯ ส่งผลให ้FPT สามารถควบคุมทิศทางการด าเนิน
ธุรกิจและก าหนดนโยบายส าคญัต่างๆ เช่น นโยบายการจ่ายเงินปันผล รวมถึงควบคุมการลงมติของที่ประชุมผูถื้อหุน้ในเรื่อง
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ทั่วไปที่ตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากที่ประชุมผูถ้ือหุน้ดว้ยเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน เช่น การรบัรองงบการเงินประจ าปี การแต่งตัง้กรรมการ การแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี เป็นตน้ และสามารถควบคุม
คะแนนเสียงอนมุตัิในเรื่องที่มีความส าคญัที่ตอ้งไดร้บัการอนุมตัิจากที่ประชุมผูถ้ือหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เช่น การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ 
ทัง้หมดหรือบางส่วนที่ส  าคญัของบริษัทฯ การซือ้หรือรบัโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ การเพิ่มทุน และการควบ
รวมกิจการ เป็นตน้  ดงันัน้ ดว้ยสดัส่วนการถือหุน้ในบริษัทฯ ดงัที่กล่าวไวข้า้งตน้ ส่งผลใหผู้ ้ถือหุน้รายย่อยมีความเส่ียงที่จะ
ไม่สามารถถ่วงดุลอ านาจและตรวจสอบการควบคุมบริหารบริษัทฯ ของ FPT ได ้ 

 4. ผลกระทบต่อบริษัทฯ 

แมก้ารเพิกถอนหุน้ของบรษิัทฯ ออกจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะท าใหบ้รษิัท
ฯ สิน้สุดการได้รับประโยชน์จากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ์ เช่น โอกาสในการระดมทุนผ่านตลาด
หลกัทรพัยฯ์ ในรูปแบบต่างๆ โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการบริหารสภาพคล่องในการประกอบธุรกิจโดยการกูย้ืมเงินจากสถาบนั
การเงิน และการออกและเสนอขายตราสารหนีเ้พื่อใชเ้ป็นเงินทุนส าหรบัการด าเนินกิจการและการขยายธุรกิจ อย่างไรก็ตาม 
ภายหลังจากที่บริษัทฯ สิน้สุดสถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยฯ์ บริษัทฯ ก็ยังคงสามารถระดมทุนดว้ย
วิธีการอื่นนอกเหนือจากการระดมทุนผ่านตลาดหลกัทรพัยฯ์ เพื่อรองรบัการด าเนินธุรกิจและขยายการลงทุนของกลุ่มบรษิัทฯ 
ในอนาคตได ้เช่น การใชก้ระแสเงินสดจากการด าเนินงานภายในเพื่อสนบัสนนุการด าเนินธุรกิจและการขยายกิจการในอนาคต  
การกูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงิน และการออกและเสนอขายตราสารหนีต้่อผูล้งทุนสถาบนั และ/หรือ ผูล้งทุนรายใหญ่ รวมถึง
บริษัทฯ อาจจะขอรับการสนับสนุนทางดา้นการเงินที่จ  าเป็นจาก FPT  ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และเป็นบริษัท
หลักทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยฯ์  ดังนั้น บริษัทฯ คาดว่าจะยงัคงสามารถด าเนินธุรกิจตามแผนงานในอนาคตได้
ต่อไป โดยไม่ไดร้บัผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัจากการสิน้สดุสถานภาพการเป็นบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

นอกจากนี ้การเพิกถอนหุน้ของบริษัทฯ จากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะช่วยให้
บริษัทฯ สามารถลดค่าใชจ้่ายในส่วนที่เก่ียวขอ้งกบัการด ารงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน เช่น ค่าธรรมเนียมรายปี ค่าใชจ้่าย
บคุลากร เป็นตน้  

ในการนี ้กรรมการอิสระของบรษิัทฯ จึงเห็นสมควรใหเ้สนอความเห็นขา้งตน้ต่อที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ โดยผูถื้อหุน้
ควรพิจารณารายงานความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระประกอบการพิจารณาอนุมัติการเพิกถอนหุน้ของบริษัทฯ ดว้ย 
ทัง้นี ้การตดัสินใจสดุทา้ยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของผูถื้อหุน้เป็นส าคัญ 

 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

ลายมือชื่อ……….…………………………………กรรมการอสิระ 

(นายวนัชยั ศารทลูทตั)     

  

ลายมือชื่อ……….…………………………………กรรมการอสิระ 

(นายอดุม พวัสกลุ)
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GOLD 2562-63/003 
ทะเบียนเลขที่ 0107537002273 
       วนัท่ี 15 ตลุาคม 2562 
เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 

เร่ือง การมอบฉันทะในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2562-63 

ตามที่บริษัทฯ ก าหนดวนัประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2562-63 ณ หอ้งประชุม เดอะ มิตร-ติง้ รูม สามย่านมิตร
ทาวนฮ์อลล ์ชัน้ 5 ศนูยก์ารคา้สามย่านมิตรทาวน ์เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
ในวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:30 น. เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ดังรายละเอียดปรากฏตามค าบอกกล่าว
เรียกประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2562-63 นัน้ 

บริษัทฯ ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าว หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได ้ท่าน
สามารถมอบฉนัทะใหบ้คุคลอื่น หรือบคุคลใดบคุคลหน่ึงดงัต่อไปนี ้คือ 

1. นายอดุม พวัสกลุ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  อาย ุ68 ปี 
อยู่บา้นเลขท่ี 944 ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

2. นายวนัชยั  ศารทลูทตั กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  อาย ุ73 ปี 
อยู่บา้นเลขท่ี 944 ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

กรรมการดงัรายนามขา้งตน้ไม่มีส่วนไดเ้สียในวาระการประชมุ  

ทั้งนี ้บริษัทฯ ไดจ้ัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ซึ่งเป็นแบบที่ก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียด
ชดัเจนมายงัท่านดว้ยแลว้ ขอไดโ้ปรดกรอกรายละเอียดลงในช่องว่างของผูท้ี่ท่านประสงคจ์ะมอบฉันทะ ใหเ้ขา้ร่วมประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนนแทนและลงนามผู้มอบฉันทะ โดยในการมอบฉันทะ ท่านอาจแสดงความประสงค์ที่จะให้ออกเสียง
ลงคะแนนในวาระต่างๆ ว่า เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะเพื่อใหผู้ร้บัมอบฉันทะของท่านออก
เสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องท่านกไ็ด ้นอกจากนัน้ ยงัมีหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก เป็นแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบท่ีง่ายไม่
ซบัซอ้น และหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ค ซึ่งเป็นแบบที่ใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ ซึ่งบรษิัทฯ ไดเ้ผยแพรไ่วบ้นเว็บไซตข์องบรษิัทฯ www.goldenland.co.th 
เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถดึงขอ้มลูมาใชไ้ดต้ามความเหมาะสม ในกรณีที่ท่านมอบฉันทะใหก้รรมการบริษัทบุคคลใดบุคคลหน่ึง
ดงักล่าวขา้งตน้เขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทน เมื่อด าเนินการแลว้โปรดส่งหนงัสือมอบฉนัทะคืนกลบัไปยงับรษิทัฯ 
ล่วงหนา้เพื่อใหถ้ึงบรษิัทฯ ก่อนวนัประชมุ โดยใชซ้องตอบรบัท่ีแนบมาพรอ้มหนงัสือนี ้ ทัง้นีเ้พื่อความเรียบรอ้ยในการเตรียมการ
ประชมุ 

   ขอแสดงความนบัถือ  
   (นายธนพล ศิรธินชยั)  

   ประธานอ านวยการ  
  บรษิัท แผ่นดินทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
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ประวัติโดยสังเขปของกรรมการทีไ่ดรั้บมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุน้ทีไ่ม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้

1. นายอดุม พัวสกลุ 

ประเภทกรรมการ : กรรมการท่ีเป็นอิสระ 

ต าแหน่งปัจจบุนั : • กรรมการอิสระ 

• กรรมการตรวจสอบ 

อาย ุ : 68 ปี 

สญัชาต ิ : ไทย 

วนัท่ีไดร้บัแต่งตัง้ครัง้แรก : 27 ธันวาคม 2555 

คณุวฒิุทางการศกึษา : ปรญิญาโท รฐัศาสตรก์ารเมืองและการปกครอง  
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

ประวตัิการอบรมหลกัสตูรของสมาคมส่งเสรมิสถาบนั
กรรมการบรษิัทไทย (IOD) 

: Directors Certification Program (DCP 109/2551) 

สดัส่วนการถือหุน้ใน GOLD (รอ้ยละ) โดยนบัรวมการ
ถือหุน้ของคู่สมรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

: - ไม่ม ี- / 0.00% (0 หุน้) 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งกรรมการและ
ผูบ้รหิาร  

: - ไม่ม ี- 

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ : 6 ปี 9 เดือน 

ประสบการณก์ารท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอืน่ในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย : 

-ไม่ม-ี   

ต าแหน่งในกิจการอืน่ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย : 

-ไม่ม-ี   

ประสบการณ ์: 

2556 - 2558      ประธานกรรมการบรหิาร การพฒันาพิงคนคร (องคก์ารมหาชน) 

2555 - 2556 ประธานกรรมการ บมจ. ทีโอที 

2551 - 2555   อธิบด ี กรมโยธาธิการและผงัเมือง 

2549 - 2551 ผูว้่าราชการ จงัหวดัอทุยัธานี 

ต าแหน่งในกิจการทีแ่ขง่ขนัเกีย่วเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทฯ ทีอ่าจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

- ไม่ม ี-   
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ประวัติโดยสังเขปของกรรมการทีไ่ดรั้บมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุน้ทีไ่ม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้

2. นายวันชัย  ศารทูลทัต 

ประเภทกรรมการ : กรรมการอสิระ 

ต าแหน่งปัจจบุนั : • ประธานกรรมการ 

• กรรมการตรวจสอบ 

• ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 

• กรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล 

อาย ุ : 73 ปี 

สญัชาต ิ : ไทย 

วนัท่ีไดร้บัแต่งตัง้ครัง้แรก : 26 ธันวาคม 2555 

คณุวฒิุทางการศกึษา : • ปรญิญาโท รฐัศาสตร ์มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

• ปรญิญาตร ีนิตศิาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ประวตัิการอบรมหลกัสตูรของสมาคมส่งเสรมิสถาบนั
กรรมการบรษิัทไทย (IOD) 

: -ไม่ม-ี 

สดัส่วนการถือหุน้ใน GOLD (รอ้ยละ) โดยนบัรวมการ
ถือหุน้ของคู่สมรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

: -ไม่ม-ี / 0.00% (0 หุน้) 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งกรรมการและ
ผูบ้รหิาร  

: -ไม่ม-ี 

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ : 6 ปี 9 เดือน 

ประสบการณก์ารท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอืน่ในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย : 

-ไม่ม-ี   

ต าแหน่งในกิจการอืน่ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย : 

2555 – ปัจจบุนั กรรมการ  บจก. วีเอ็นย ูเอ็กซิบิชั่นส ์เอเชีย-แปซิฟิก 

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

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

2554 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บจก. เอฟ แอนด ์บี อินเตอรเ์นชั่นแนล 

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

ประสบการณ ์: 

ปลดักระทรวงคมนาคม  

ประธานกรรมการ บมจ. การบินไทย  
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ประธานคณะกรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย 

กรรมการ  การรถไฟแห่งประเทศไทย 

กรรมการ องคก์ารโทรศพัทแ์ห่งประเทศไทย 

ต าแหน่งในกิจการทีแ่ขง่ขนัเกีย่วเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทฯ ทีอ่าจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

-ไม่ม-ี   
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เอกสารและหลกัฐานทีผู้่เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน 

และการออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2562-63 

ของบริษทั แผ่นดนิทอง พร็อพเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเม้นท ์จ ากัด (มหาชน) 

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะท่ีจะมาประชมุโปรดน าหนงัสือนดัประชมุ ใบลงทะเบียน และหนงัสือ
มอบฉนัทะมาดว้ย 

1. เอกสารทีผู่้เขา้ร่วมประชุมจะตอ้งแสดงก่อนเขา้ร่วมประชุม 
บุคคลธรรมดา 

ก. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
ใหแ้สดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหท่ี้ยงัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัขา้ราชการ
ใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกลุ ใหย้ื่นหลกัฐานประกอบดว้ย 

ข. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 
(1) หนงัสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพรอ้มหนังสือนดัประชุม (แบบใดแบบหน่ึง) ซึ่งไดก้รอกขอ้ความ   

ถกูตอ้งครบถว้นและลงลายมือชื่อผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ 
(2) ส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูถื้อหุน้ ตามขอ้ ก และผูถื้อหุ้นไดล้งชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
(3) แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบัขอ้ ก 

นิติบุคคล 

ค. กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
(1) แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิติบคุคลเช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดา ขอ้ ก  
(2) ส าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ซึ่งรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล 

(กรรมการ) และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีอ  านาจกระท าการ
แทนนิติบคุคลซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ตามกฏหมาย 

ง. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 
(1) หนงัสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพรอ้มหนังสือนดัประชุม (แบบใดแบบหน่ึง) ซึ่งไดก้รอกขอ้ความ

ถูกตอ้งครบถว้นและลงลายมือชื่อของผูม้ีอ  านาจลงนามนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผูม้อบฉันทะและ
ผูร้บัมอบฉนัทะ 

(2) ส าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผูถื้อหุน้ซึ่งรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจลงนาม
นิติบุคคล (กรรมการ) และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูม้ีอ  านาจลงนามนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนงัสือ
มอบฉนัทะมีอ  านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ตามกฏหมาย 

(3) ส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงชื่อ
รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

(4) แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดา ขอ้ ก 
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จ. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับ
ฝากและดูแลหุ้น 

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

ตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปนีเ้พิ่มเติม 
(2.1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศให ้Custodian เป็นผูด้  าเนินการ

ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
(2.2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ 

Custodian 
ทัง้นี ้เอกสารท่ีมิไดม้ีตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มดว้ย 
และใหผู้ถื้อหุน้หรือผูแ้ทนนิติบคุคลนัน้รบัรองความถกูตอ้งของค าแปล 

2. วิธีการมอบฉันทะ 
บริษัทฯ ไดจ้ดัส่งหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ข ของผูถื้อหุน้แต่ละราย ตามแบบท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ 
ไดก้ าหนดไวจ้ านวน 3 แบบ ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เรื่องก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 
2550 ดงันี ้
• แบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น 
• แบบ ข. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีก าหนดรายการต่าง ๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั 
• แบบ ค. เป็นแบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให ้Custodian ในประเทศไทยเป็น

ผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 

หากผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให ้Custodian ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ประสงคจ์ะใช้
หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค สามารถ Download ไดจ้าก www.goldenland.co.th  และโปรดน าใบมอบฉันทะมาในวันท่ี
ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ย 

ผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ ไดด้ว้ยตนเองสามารถมอบฉนัทะไดโ้ดยด าเนินการดงันี ้

ก. เลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะขา้งตน้แบบใดแบบหน่ึงเพียงแบบเดียวเท่าน้ัน ดงันี ้

(1) ผูถื้อหุน้ทั่วไปจะเลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะไดเ้ฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหน่ึง   เท่านัน้ 

(2) ผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏชื่อตามสมดุทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให ้Custodian ในประเทศ
ไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ จะเลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ค 

ข. มอบฉันทะใหบุ้คคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้ หรือเลือกมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระหรือ
กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารของบริษัทฯ คนใดคนหน่ึง โดยใหร้ะบุชื่อพรอ้มรายละเอียดของบุคคลท่ีผูถื้อหุน้
ประสงคจ์ะมอบฉนัทะ หรือกาเครื่องหมายหนา้ช่ือกรรมการอิสระ ตามท่ีบริษัทระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะโดย
เลือกเพียงท่านเดียวใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะในการเขา้รว่มประชมุดงักล่าว 

ค. ปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท พรอ้มทัง้ขีดฆ่าลงวนัท่ีท่ีท าหนงัสือมอบฉันทะดงักล่าว เพื่อใหถู้กตอ้งและมี
ผลผูกพนัตามกฏหมาย  ทัง้นีบ้ริษัทฯ ไดอ้  านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉนัทะท่ีมา
ลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ 

ง. ส่งหนงัสือมอบฉนัทะใส่ซองท่ีบรษิัทฯ เตรียมใหค้ืนมายงับรษิัทฯ  ภายในวนัองัคารท่ี 19 พฤศจิกายน 2562 หรือ
ก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างนอ้ยครึ่งชั่วโมงเพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ไดม้ีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้
ทนัเวลาเริ่มประชมุ 
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ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้โดยมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได ้
และผูถื้อหุน้จะตอ้งมอบฉันทะเท่ากับจ านวนหุน้ท่ีตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงส่วนนอ้ยกว่าจ านวนท่ีตน
ถืออยู่ได ้เวน้แต่เป็น Custodian ท่ีผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ตามหนงัสือ
มอบฉนัทะแบบ ค 

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
บริษัทฯ จะเริ่มรบัลงทะเบียนการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ ก่อนเริ่มการประชุมไม่นอ้ยกว่า 2 ชั่วโมง หรือตัง้แต่เวลา 11:30 
น. เป็นตน้ไป ณ หอ้งประชมุ เดอะ มิตร-ติง้ รูม สามย่านมิตรทาวนฮ์อลล ์ชัน้ 5 ศนูยก์ารคา้สามย่านมิตรทาวน ์เลขท่ี 944 
ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 ตามแผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุท่ีไดแ้นบมาพรอ้มนี ้

4. การออกเสียงลงคะแนนในทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น 
หลักเกณฑก์ารลงคะแนนเสียง 

(1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท าโดยเปิดเผย โดยใหน้บัหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุน้  ซึ่งผูถื้อหุน้หรือ
ผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหน่ึง คือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง 
ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เวน้แต่เป็นการออกเสียงของ Custodian) 

(2) ในกรณีมอบฉนัทะ 
(2.1) ผูร้บัมอบฉันทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผูม้อบฉันทะระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะเท่านัน้

การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อ
ว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูตอ้งและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 

(2.2) หากผูม้อบฉันทะไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวใ้นหนังสือมอบ
ฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือ ในกรณีท่ี ท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด
นอกเหนือจากท่ีระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ รวมถึงกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริง
ประการใด ผูร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

ประธานท่ีประชมุชีแ้จงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนใหท่ี้ประชมุทราบ โดยมีแนวทางดงันี ้

ก. ประธานท่ีประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการ
สอบถามความเห็นจากท่ีประชมุว่าผูถื้อหุน้ท่านใด เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง 

ข. ใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความเห็นเพียงอย่างใดอย่างหน่ึง (เวน้แต่เป็น
การออกเสียงของ Custodian ท่ีในหนงัสือมอบฉนัทะก าหนดใหแ้บ่งแยกคะแนนเสียงได)้ 
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มติของทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้

ก. กรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงเป็นมติของท่ีประชมุ 
ข. กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฏหมาย หรือขอ้บังคับบริษัทก าหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของท่ีประชุมจะ

เป็นไปตามท่ีกฏหมายหรือขอับงัคบันัน้ก าหนด โดยประธานในท่ีประชุมจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ในท่ีประชมุ
รบัทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดงักล่าว 

(1) หากคะแนนเสียงเท่ากันใหป้ระธานท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหน่ึงเสียงต่างหากเป็นเสียงชีข้าด 
(2) ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ หา้มมิใหอ้อกเสียง

ในเรื่องนั้น และประธานท่ีประชุมอาจจะเชิญใหผู้้ถือหุ้นหรือผูร้ ับมอบฉันทะนั้นออกนอกท่ี
ประชมุชั่วคราวก็ได ้เวน้แต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตัง้กรรมการ 

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 

ประธานท่ีประชุมจะชีแ้จงวิธีการนบัคะแนนเสียงใหท่ี้ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยบริษัทฯ จะนบั
คะแนนเสียงแต่ละวาระ จากการลงคะแนนท่ีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและ
จะแจง้ผลการนบัคะแนนใหท่ี้ประชมุทราบทกุวาระก่อนเสรจ็สิน้การประชมุ 

 

 



 เอกสารแนบ 8 

45 

ข้อบังคับของบริษัท (เฉพาะทีเ่กี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และวิธีการลงคะแนนเสียง)  

หมวดที ่4 

การประชุมผู้ถือหุ้น 

ขอ้ 26 คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุรอบระยะ
บญัชีของบรษิัท 
การประชมุผูถื้อหุน้คราวอื่น นอกจากวรรคหน่ึงใหเ้รียกว่าการประชมุวิสามญั 

ขอ้ 27 คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ไดต้ามท่ีเห็นสมควร หรือผูถื้อหุน้คนหน่ึงหรือหลาย
คนท่ีมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเรื่องและเหตุผลในการท่ีขอใหเ้รียก
ประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนีค้ณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้ภายในสี่สิบหา้วนั
นบัแต่วนัท่ีไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัใหม้ีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ผูถื้อหุน้ทัง้หลายซึ่งเขา้ชื่อกนัหรือผู้
ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันไดจ้ านวนหุน้ตามท่ีบังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบก าหนด
ระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผูถื้อหุน้ท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทตอ้ง
รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัใหม้ีการประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชมุผูถื้อหุน้ท่ีเป็นการเรียกประชมุเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคสองครัง้ใด จ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี ้ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรบัผิดชอบชดใช้
ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จากการจดัใหม้ีการประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษิัท 

ขอ้ 28 ในการเรียกประชมุผูถื้อหุน้  ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชมุระบุสถานที่ วนั เวลา ระเบียบวาระการประชมุ  
และเรื่องท่ีจะเสนอต่อท่ีประชมุพรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร  โดยระบใุหช้ดัเจนว่าเป็นเรื่องท่ีจะเสนอเพื่อทราบ  เพื่อ
อนุมตัิหรือเพื่อพิจารณาแลว้แต่กรณี  รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดงักล่าว  และจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้และนาย
ทะเบียนทราบไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนการประชุม  ทัง้นีใ้หโ้ฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพต์ิดต่อกันไม่นอ้ย
กว่า 3 วนั และก่อนวนัประชมุไม่นอ้ยกว่า 3 วนัดว้ย 

สถานท่ีท่ีจะใชเ้ป็นท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหค้ณะกรรมการเป็นผูก้  าหนด  และจะก าหนดเป็นอย่างอื่น  นอกเหนือไปจากทอ้งท่ี
อนัเป็นท่ีตัง้ส  านกังานใหญ่ของบรษิัทหรือจงัหวดัใกลเ้คียงก็ได ้

ขอ้ 29 ในการประชุมผูถื้อหุน้  ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี)  มาประชุมไม่นอ้ยกว่า 25 คน  หรือไม่นอ้ย
กว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด  และตอ้งมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหุน้ท่ีช าระได้แลว้
ทัง้หมด  จึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ 

ขอ้ 30 ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ครัง้ใด  เมื่อล่วงเวลานดัไปแลว้ถึง 1 ชั่วโมง  จ านวนผูถื้อหุน้ยงัไม่ครบองคป์ระชมุ  
ถา้เป็นการประชุมวิสามญัที่ผูถื้อหุน้ขอใหเ้รียกก็ใหย้กเลิกการประชุมนัน้เสีย  แต่ถา้เป็นการประชุมสามญัหรือวิสามญัที่
คณะกรรมการเรียกเอง  ใหน้ดัประชมุใหม่  และใหส้่งหนงัสือนดัประชมุไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนการประชมุ  ใน
การประชมุครัง้หลงัไม่บงัคบัว่าตอ้งครบองคป์ระชมุ 
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ขอ้ 31 ประธานกรรมการเป็นประธานของท่ีประชมุผูถื้อหุน้  ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชมุ  หรือไม่สามารถปฏิบตัิ
หนา้ท่ีได ้ ถา้มีรองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน  ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่
สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ ใหผู้ถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุเลือกผูถื้อหุน้คนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชมุ 

ขอ้ 32 ใหป้ระธานในท่ีประชมุผูถื้อหุน้ด าเนินการประชุมใหเ้ป็นตามล าดบัระเบียบวาะที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชมุ  เวน้แต่ท่ี
ประชมุจะมีมติใหเ้ปลี่ยนล าดบัระเบียบวาระ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 

เมื่อท่ีประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหน่ึง  ผูถื้อหุน้ซึ่งมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่าย
ไดท้ัง้หมด  จะขอใหท่ี้ประชมุพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชมุอีกก็ได้ 

ในกรณีท่ีท่ีประชุมพิจารณาเรื่องตามล าดบัระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหน่ึง  หรือพิจารณาเรื่องท่ีผูถื้อหุน้เสนอไม่เสรจ็
ตามวรรคสองแลว้แต่กรณีและจ าเป็นตอ้งเลื่อนการพิจารณา  ใหท่ี้ประชุมก าหนดสถานท่ี วนั และเวลาท่ีจะประชุมครัง้
ต่อไป  และใหค้ณะกรรมการส่งหนงัสือนดัประชมุ ระบสุถานท่ี วนั เวลา และระเบียบวาระการประชมุไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ย
กว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม  ทัง้นีใ้หโ้ฆษณาค าบอกกล่าวในหนงัสือพิมพต์ิดต่อกนัไม่นอ้ยกว่า 3 วนั  และก่อนวนัประชมุไม่
นอ้ยกว่า 3 วนัดว้ย 

ขอ้ 33 ในการประชมุผูถื้อหุน้  ผูถื้อหุน้อาจมอบฉนัทะใหบ้คุคลซึ่งบรรลนิุติภาวะแลว้เขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็
ได ้ การมอบฉันทะตอ้งท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผูม้อบฉันทะตามแบบท่ีนายทะเบียนก าหนดและมอบแก่ประธาน
กรรมการหรือผูท่ี้ประธานกรรมการก าหนดไว ้ ณ  สถานท่ีประชุมก่อนผูร้บัมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุม  ในการออกเสียง
ลงคะแนนใหถื้อว่าผูร้บัมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนคะแนนเสียงท่ีผูถื้อหุน้มอบฉันทะมีรวมกัน  เวน้แต่ผูร้บั
มอบฉนัทะจะแถลงต่อที่ประชมุก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผูซ้ึ่งมอบฉันทะเพียงบางคนโดยระบุชื่อผูม้อบฉันทะ
และจ านวนหุน้ท่ีผูม้อบฉนัทะถืออยู่ดว้ย 

ขอ้ 34 เวน้แต่กฎหมายจะก าหนดไวเ้ป็นประการอื่น  มติของท่ีประชมุผูถื้อหุน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่ง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากัน  ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็น
เสียงชีข้าด 
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แผนทีข่องสถานทีจ่ัดประชุม 

 
ณ หอ้งประชมุ เดอะ มิตร-ติง้ รูม สามย่านมิตรทาวนฮ์อลล ์ 
ชัน้ 5 ศนูยก์ารคา้สามย่านมิตรทาวน*์  
เลขท่ี 944 ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม่  
เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

  The Mitr-ting Room Samyan Mitrtown Hall 
  5th Floor, Samyan Mitrtown 
  944 Rama 4 Road, Wangmai, Pathumwan,  
  Bangkok 10330, Thailand 

 

* เนื่องจากท่ีจอดรถท่ีสามย่านมิตรทาวนม์ีจ ากดั กรุณาเดินทางดว้ยรถไฟฟ้าใตด้ิน MRT สถานีสามย่าน ทางออก 2 * 
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หมายเหต ุผูถ้ือหุน้ที่มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้ 

 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก 

 
 เขียนที่  
   วนัที่  เดือน  พ.ศ.  
(1) ขา้พเจา้  สญัชาต ิ  
 อยู่บา้นเลขที ่  ถนน  ต าบล/แขวง  
 อ าเภอ/เขต  จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์  
(2) เป็นผูถ้ือหุน้ของ บริษัท แผ่นดินทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุน้สามญัจ านวนทัง้สิน้ 
 รวม  หุน้ 

 
และออกเสียงลงคะแนนได้
เท่ากบั 

 เสียง ดงันี ้

 หุน้สามญั  หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง  
 หุน้บรุิมสิทธิ  หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง  

(3) ขอมอบฉนัทะให ้
 ☐ 1.  อาย ุ  อยู่บา้นเลขที ่  
   ถนน   ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต  

   จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์      
 ☐ 2.  อาย ุ  อยู่บา้นเลขที ่  

 
  ถนน   ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต  

   จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์      
 ☐ 3. นายอดุม พวัสกลุ อาย ุ 68 อยู่บา้นเลขที ่ 944 

 
  ถนน  พระราม 4 ต าบล/แขวง วงัใหม่ อ าเภอ/เขต ปทมุวนั 

   จงัหวดั กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์ 10330     
 ☐ 4. นายวนัชยั  ศารทลูทตั อาย ุ 73 อยู่บา้นเลขที ่ 944 

 
  ถนน  พระราม 4 ต าบล/แขวง วงัใหม่ อ าเภอ/เขต ปทมุวนั 

   จงัหวดั กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์ 10330     

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในประชมุวิสามญัผูถ้ือหุน้ ครัง้ที่ 1/2562-63 
ในวนัพธุที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:30 น. ณ เดอะ มิตร-ติง้ รูม สามย่านมิตรทาวนฮ์อลล ์ชัน้ 5 ศนูยก์ารคา้สามย่านมิตรทาวน ์เลขที่ 944 
ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330หรือที่พึงจะเลื่อนไปในวนัเวลาและสถานที่อื่นดว้ย 

กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุนัน้  ใหถ้ือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

 

ลงช่ือ  ผูม้อบฉนัทะ 
 (                                                        )  
ลงช่ือ  ผูร้บัมอบฉนัทะ 
 (                                                        )  
ลงช่ือ  ผูร้บัมอบฉนัทะ 
 (                                                        )  
ลงช่ือ  ผูร้บัมอบฉนัทะ 
 (                                                        )  
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข 

 
 เขียนที่  
   วนัที่  เดือน  พ.ศ.  
(1) ขา้พเจา้  สญัชาต ิ  
 อยู่บา้นเลขที ่  ถนน  ต าบล/แขวง  
 อ าเภอ/เขต  จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์  
(2) เป็นผูถ้ือหุน้ของ บริษัท แผ่นดินทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุน้สามญัจ านวนทัง้สิน้ 
 รวม  หุน้ 

 
และออกเสียงลงคะแนนได้
เท่ากบั 

 เสียง ดงันี ้
 หุน้สามญั  หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง  
 หุน้บรุิมสิทธิ  หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง  

(3) ขอมอบฉนัทะให ้
 ☐ 1.  อาย ุ  อยู่บา้นเลขที ่  
   ถนน   ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต  

   จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์      
 ☐ 2.  อาย ุ  อยู่บา้นเลขที ่  
 

  ถนน   ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต  

   จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์      
 ☐ 3. นายอดุม พวัสกลุ อาย ุ 68 อยู่บา้นเลขที ่ 944 

 
  ถนน  พระราม 4 ต าบล/แขวง วงัใหม่ อ าเภอ/เขต ปทมุวนั 

   จงัหวดั กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์ 10330     
 ☐ 4. นายวนัชยั  ศารทลูทตั อาย ุ 73 อยู่บา้นเลขที ่ 944 
 

  ถนน  พระราม 4 ต าบล/แขวง วงัใหม่ อ าเภอ/เขต ปทมุวนั 

   จงัหวดั กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์ 10330     

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในประชุมวิสามญัผูถ้ือหุน้ ครัง้ที่ 1/2562-63 
ในวนัพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:30 น. ณ เดอะ มิตร-ติง้ รูม สามย่านมิตรทาวนฮ์อลล ์ชัน้ 5 ศูนยก์ารคา้สามย่านมิตรทาวน ์เลขที่ 944 
ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330หรือที่พึงจะเลื่อนไปในวนัเวลาและสถานที่อื่นดว้ย  

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหใ้หผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 คร้ังที่ 26 ซึ่งประชุมเม่ือวันที ่17 มกราคม 2562 

☐ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

☐ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  ☐  เห็นดว้ย  ☐  ไม่เห็นดว้ย  ☐  งดออกเสียง 

วาระที ่2 รับทราบความเห็นเก่ียวกับการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย และข้อเสนอของบริษัท เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี ้(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในฐานะผู้ท าค าเสนอซื้อ 
ตลอดจนข้อมูลอ่ืนๆ ทีเ่ก่ียวข้อง 
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หมายเหต ุ
1. ผูถ้ือหุน้ที่มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวน

หุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระที่ระบไุวข้า้งตน้  ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อ 

แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข ตามแนบ   

  

 

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ์ และการมอบ
อ านาจทีเ่ก่ียวข้อง 
☐ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

☐ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  ☐  เห็นดว้ย  ☐  ไม่เห็นดว้ย  ☐  งดออกเสียง 

วาระที ่4 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)  
☐ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

☐ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  ☐  เห็นดว้ย  ☐  ไม่เห็นดว้ย  ☐  งดออกเสียง 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้หถ้ือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูตอ้ง
และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้ือหุน้ 

(6) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบไุวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการ
พิจารณาลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบไุวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ให้
ผูร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เหน็สมควร 

 กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุ   เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะให้
ถือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

 

 

ลงช่ือ  ผูม้อบฉนัทะ 
 (                                                        )  
ลงช่ือ  ผูร้บัมอบฉนัทะ 
 (                                                        )  
ลงช่ือ  ผูร้บัมอบฉนัทะ 
 (                                                        )  
ลงช่ือ  ผูร้บัมอบฉนัทะ 
 (                                                        )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 เอกสารแนบ 10 

51 

ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะ แบบ ข 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถ้ือหุน้ของ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากัด (มหาชน) ในการประชุมวิสามัญผูถ้ือหุน้ ครัง้ที่ 

1/2562-63 ในวนัพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:30 น. ณ เดอะ มิตร-ติง้ รูม สามย่านมิตรทาวนฮ์อลล ์ชัน้ 5 ศูนยก์ารคา้สามย่านมิตร
ทาวน ์เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่พึงจะเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นดว้ย 

วาระที่  เรื่อง  
☐  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

☐  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  ☐  เห็นดว้ย  ☐  ไม่เห็นดว้ย  ☐  งดออกเสียง 
 

วาระที่  เรื่อง  
☐  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

☐  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  ☐  เห็นดว้ย  ☐  ไม่เห็นดว้ย  ☐  งดออกเสียง 
 

วาระที่  เรื่อง  
☐   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

☐   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  ☐  เห็นดว้ย  ☐  ไม่เห็นดว้ย  ☐  งดออกเสียง 
 

วาระที่  เรื่อง  
☐   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

☐   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  ☐  เห็นดว้ย  ☐  ไม่เห็นดว้ย  ☐  งดออกเสียง 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค 

(ส าหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศทีแ่ต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทย) 

 
 เขียนที่  
   วนัที่  เดือน  พ.ศ.  
(1) ขา้พเจา้  สญัชาต ิ  
 อยู่บา้นเลขที ่  ถนน  ต าบล/แขวง  
 อ าเภอ/เขต  จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์  
(2) เป็นผูถ้ือหุน้ของ บริษัท แผ่นดินทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุน้สามญัจ านวนทัง้สิน้ 
 รวม  หุน้ 

 
และออกเสียงลงคะแนนได้
เท่ากบั 

 เสียง ดงันี ้

 หุน้สามญั  หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง  
 หุน้บรุิมสิทธิ  หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง  

(3) ขอมอบฉนัทะให ้
 ☐ 1.  อาย ุ  อยู่บา้นเลขที ่  
   ถนน   ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต  

   จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์      
 ☐ 2.  อาย ุ  อยู่บา้นเลขที ่  

 
  ถนน   ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต  

   จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์      
 ☐ 3. นายอดุม พวัสกลุ อาย ุ 68 อยู่บา้นเลขที ่ 944 

 
  ถนน  พระราม 4 ต าบล/แขวง วงัใหม่ อ าเภอ/เขต ปทมุวนั 

   จงัหวดั กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์ 10330     
 ☐ 4. นายวนัชยั  ศารทลูทตั อาย ุ 73 อยู่บา้นเลขที ่ 944 

 
  ถนน  พระราม 4 ต าบล/แขวง วงัใหม่ อ าเภอ/เขต ปทมุวนั 

   จงัหวดั กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์ 10330     

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในประชุมวิสามญัผูถ้ือหุน้ ครัง้ที่ 1/2562-63 
ในวนัพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:30 น. ณ เดอะ มิตร-ติง้ รูม สามย่านมิตรทาวนฮ์อลล ์ชัน้ 5 ศูนยก์ารคา้สามย่านมิตรทาวน ์เลขที่ 944 
ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330หรือที่พึงจะเลื่อนไปในวนัเวลาและสถานที่อื่นดว้ย  
(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี  ้ดงันี ้
 ☐ มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้
 ☐ มอบฉนัทะบางสว่น คือ 
  ☐ หุน้สามญั  หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  เสียง  
  ☐ หุน้บรุิมสิทธิ  หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  เสียง  
 รวมสิทธิออกเสียงทัง้หมดลงคะแนนไดท้ัง้หมด  เสียง    
(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหใ้หผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี  ้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 คร้ังที่ 26 ซึ่งประชุมเม่ือวันที ่17 มกราคม 2562 

☐ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

☐ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  ☐  เห็นดว้ย  ☐  ไม่เห็นดว้ย  ☐  งดออกเสียง 
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หมายเหต ุ
1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค นีใ้ชเ้ฉพาะกรณีที่ผูถ้ือหุน้ที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) 

ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ท่านัน้ 
2. หลกัฐานที่ตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 

(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถ้ือหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
(2) หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 

3. ผูถ้ือหุน้ที่มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

4. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระที่ระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสือ

มอบฉนัทะแบบ ค ตามแนบ  
  

 

วาระที ่2 รับทราบความเห็นเก่ียวกับการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย และข้อเสนอของบริษัท เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี ้(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในฐานะผู้ท าค าเสนอซื้อ 
ตลอดจนข้อมูลอ่ืนๆ ทีเ่ก่ียวข้อง 

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ์ และการมอบ
อ านาจทีเ่ก่ียวข้อง 
☐ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

☐ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  ☐  เห็นดว้ย  ☐  ไม่เห็นดว้ย  ☐  งดออกเสียง 

วาระที ่4  พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)  
☐ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

☐ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  ☐  เห็นดว้ย  ☐  ไม่เห็นดว้ย  ☐  งดออกเสียง 

(5) 
การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้หถ้ือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูตอ้ง
และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้ือหุน้ 

(6) 

ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบไุวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีที่ ที่ประชมุมีการ
พิจารณาลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบไุวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ให้
ผูร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เหน็สมควร 

กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุ   เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะใหถ้ือ
เสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

 

ลงช่ือ  ผูม้อบฉนัทะ 
 (                                                        )  
ลงช่ือ  ผูร้บัมอบฉนัทะ 
 (                                                        )  
ลงช่ือ  ผูร้บัมอบฉนัทะ 
 (                                                        )  
ลงช่ือ  ผูร้บัมอบฉนัทะ 
 (                                                        )  
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถ้ือหุน้ของ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากัด (มหาชน) ในการประชุมวิสามัญผูถ้ือหุน้ ครัง้ที่ 
1/2562-63 ในวนัพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:30 น. ณ เดอะ มิตร-ติง้ รูม สามย่านมิตรทาวนฮ์อลล ์ชัน้ 5 ศูนยก์ารคา้สามย่านมิตรทาวน ์
เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่พึงจะเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นดว้ย 

วาระที่  เรื่อง  
☐  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

☐  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  ☐  เห็นดว้ย  ☐  ไม่เห็นดว้ย  ☐  งดออกเสียง 
 

วาระที่  เรื่อง  
☐  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

☐  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  ☐  เห็นดว้ย  ☐  ไม่เห็นดว้ย  ☐  งดออกเสียง 
 

วาระที่  เรื่อง  
☐   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

☐   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  ☐  เห็นดว้ย  ☐  ไม่เห็นดว้ย  ☐  งดออกเสียง 
 

วาระที่  เรื่อง  
☐   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

☐   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  ☐  เห็นดว้ย  ☐  ไม่เห็นดว้ย  ☐  งดออกเสียง 
 

 


