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หนังสือบอกกล่ าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 ครั้ งที่ 23
ด้ วยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท แผ่นดินทอง พร็ อพเพอร์ ตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ครัง้ ที่
1/2559 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ได้ มีมติให้ จดั การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 ครัง้ ที่ 23 ในวันจันทร์ ที่ 25
เมษายน 2559 เวลา 10:00 น. ณ ห้ องวิคเตอร์ 2 – 3 วิคเตอร์ คลับ ชัน้ 8 ปาร์ คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวง
ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2558 ได้ จดั ขึ ้นเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558
และบริ ษัทฯ ได้ จดั ทารายงานการประชุมส่งให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
กาหนด พร้ อมทัง้ เผยแพร่ ผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ www.goldenlandplc.co.th แล้ ว โดยมีรายละเอียดตาม
สาเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบ 1
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2558 ซึง่ จัดขึ ้นเมื่อ
วันที่ 17 ธันวาคม 2558 ซึง่ คณะกรรมการเห็นว่าได้ มีการบันทึกรายงานไว้ อย่างถูกต้ องแล้ ว ให้ ที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมครัง้ ดังกล่าว
จานวนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่ านมติ คะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล บริ ษัทฯ ได้ จัดทารายงานผลการดาเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของ
บริษัทฯ ซึง่ เกิดขึ ้นในรอบปี 2558 ดังปรากฏในรายงานประจาปี 2558 ตามเอกสารแนบ 2
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานผลการดาเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของบริ ษัทฯ
ในรอบปี 2558 ให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุน สาหรับปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535
และตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 37 กาหนดว่า คณะกรรมการบริ ษัทต้ องจัดให้ มีการทางบดุลและบัญชีกาไร
ขาดทุน ณ วันสิ ้นสุดของรอบปี บัญชีของบริ ษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจาปี
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน และต้ องจัดให้ ผ้ สู อบบัญชีตรวจสอบให้ เสร็ จก่อนนาเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้น
สาหรับแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุน สาหรับปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึง่ ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตของบริ ษัทฯ ได้ ตรวจสอบและรับรองแล้ ว และคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัท ได้
พิจารณาแล้ วเห็นว่าถูกต้ องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ใน
รายงานประจาปี 2558 ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมในครัง้ นี ้ ตามเอกสารแนบ 2

1

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบ
กาไรขาดทุน สาหรั บปี สินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต และได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ ว
จานวนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่ านมติ คะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจ่ ายเงินปั นผลและจัดสรรกาไร เพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย สาหรั บผลการ
ดาเนินงานสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล บริ ษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นไม่เกินกว่าร้ อยละ 60 ของกาไร
สุทธิหลังหักภาษีและทุนสารองต่างๆ ทังหมดในแต่
้
ละปี ทังนี
้ ้ การจ่ายเงินปั นผลให้ นาปั จจัยต่างๆ มาพิจารณา
ประกอบดังนี ้ เช่น ผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของบริ ษัทฯ สภาพคล่องของบริ ษัทฯ การขยายธุรกิจ
และปั จจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องในการบริ หารงานของบริ ษัทฯ ซึ่งการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวข้ างต้ นจะต้ องได้ รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม เว้ นแต่เป็ นการจ่ายเงินปั นผลระหว่าง
กาลที่ให้ คณะกรรมการบริษัทมีอานาจอนุมตั ิให้ จ่ายเงินปั นผลได้ และรายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป ตามข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 39
โดยในปี 2558 บริษัทฯ มีกาไรสาหรับปี (กาไรสุทธิ)จานวน 648,236,417 บาท และมีกาไรสะสมยังไม่ได้ จดั สรร
ประกอบกับบริ ษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปั นผลได้ และเมื่อพิจารณาตามมาตรา 115 แห่ง
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด และตามข้ อบังคับ ของบริ ษัทฯ ข้ อ 39 คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอ
ให้ จ่ายเงินปั นผลประจาปี 2558 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็ นเงินจานวน 198,085,970 บาท
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากคณะกรรมการบริษัท ได้ มีมติอนุมตั ิให้ บริษัทฯ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลในปี 2558 ไป
แล้ ว จานวน 0.05 บาทต่อหุ้น สาหรับหุ้นสามัญจานวน 1,637,999,403 หุ้น รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 81,899,970
บาท โดยได้ จ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้ กบั ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 และได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือ
หุ้นครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 รับทราบแล้ ว
ดังนัน้ บริ ษัทฯ จะจ่ายเงินปั นผลสาหรับปี 2558 อีกในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท สาหรับหุ้นสามัญจานวน
2,323,720,000 หุ้น รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 116,186,000 บาท โดยจะจ่ายเงินปั นผล ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่
ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่10 มีนาคม 2559 เพื่อสิทธิในการรับเงินปั นผลและ
กาหนดปิ ดสมุดทะเบียนในวันศุกร์ ที่ 11 มีนาคม 2559 และกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม
2559 โดยจ่ายจากกาไรที่เสียภาษี ในอัตราร้ อยละ 20 สาหรับผู้ถือหุ้นที่เป็ นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิต
ภาษีคืนได้ ในอัตราเงินปั นผลคูณสองส่วนแปด
ทังนี
้ ้ การจ่ายเงินปั นผล จากผลประกอบการปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท สูงกว่าปี 2557 ซึง่ บริษัทฯ ไม่ได้
มีการจ่ายเงินปั นผลเนื่องจากยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่
นอกจากนี ้ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด และตามข้ อบังคับ ของบริ ษัทฯ ข้ อ 40
บริษัทต้ องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึง่ ไว้ เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิ ประจาปี หัก
ด้ วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสารองนี ้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
บริษัทฯ ได้ เสนอขอจัดสรรเป็ นทุนสารองตามกฎหมายไว้ จานวน 25,000,000 บาท
ความเห็นคณะกรรมการ เห็ น ควรเสนอที่ ป ระชุ ม สามัญ ผู้ ถื อ หุ้ นอนุ มัติ ก ารจั ด สรรก าไรส าหรั บ ผลการ
ดาเนินงานปี 2558 เพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปั นผล ดังนี ้
 จัดสรรเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย จานวน 25,000,000 บาท
 จ่ายเงินปั นผลจากผลประกอบการปี 2558 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็ นเงินประมาณ
จานวน 198,085,970 บาท โดยแบ่งเป็ นเงินปั นผลระหว่างกาลที่บริ ษัทฯ ได้ จ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นไปแล้ วเมื่อ
วันที่ 3 ธันวาคม 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท เป็ นจานวนเงิน 81,899,970 บาทและบริษัทฯ จะจ่ายเงิน
ปั นผลส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท เป็ นเงิน 116,186,000 บาท ในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2559
ทังนี
้ ้ การจ่ายเงินปั นผลในอัตราดังกล่าวข้ างต้ นเป็ นอัตราที่คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมและ
เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผล โดยคิดเป็ น ประมาณร้ อยละ 31 และร้ อยละ 55 ของกาไรสุทธิประจาปี
2558 ตามงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการตามลาดับ
จานวนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่ านมติ คะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติยกเลิกมติท่ปี ระชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2548 ในการออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่ เกิน 3,000 ล้ านบาท
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล เนื่ อ งจากบริ ษั ท ฯ จะมี ก ารขออนุมัติ ใ ห้ น าเสนอต่ อ ที่ ป ระชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น
ประจาปี 2559 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิออกหุ้นกู้ใหม่ จึงขอพิจารณาอนุมตั ิยกเลิกมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อ
วันที่ 29 เมษายน 2548 ซึง่ ได้ มีมติอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้ านบาท เพื่อเสนอ
ขายแก่ประชาชนทัว่ ไป (Public Offering) และ/หรื อ ให้ แก่บคุ คลในวงจากัด (Private Placement) และ/หรื อ
ให้ แก่ผ้ ลู งทุนในประเทศ และ/หรือให้ แก่ผ้ ลู งทุนในต่างประเทศในวงเงิน 3,000 ล้ านบาท อายุ 10 ปี
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติยกเลิกมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เมื่อ วันที่ 29 เมษายน 2548 ซึ่ง ได้ มี มติอ นุมัติ ก ารออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงิ นไม่ เกิน 3,000 ล้ า นบาท
เนื่องจากบริ ษัทฯ ยังไม่ได้ มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดงั กล่าว และมติดงั กล่าวไม่สอดรับกับสถานะทางการ
เงินของบริษัทฯ ในปั จจุบนั
จานวนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่ านมติ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติในการออกหุ้นกู้ในวงเงินไม่ เกิน 7,000 ล้ านบาท
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล บริ ษัทฯ มีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงินไม่เกิน 7,000
ล้ านบาท เพื่อใช้ ในการประกอบธุรกิจทัว่ ไป และ/หรือ ชาระคืนเงินกู้ และ/หรือ ใช้ ในการลงทุนของบริ ษัทฯ และ
บริ ษัท ย่อ ย และ/หรื อ ใช้ เป็ นเงิ นทุนหมุนเวียนของบริ ษั ทฯ และบริ ษั ทย่อย หรื อเพื่ อวัต ถุประสงค์ อื่นตามที่
คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าการออกหุ้นกู้ดังกล่าวมีความเหมาะสมและ เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษัท ฯ
เนื่องจากบริษัทฯ ได้ มีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง การออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็ นทางเลือกหนึ่งในการระดม
ทุนที่มีประโยชน์อย่างมากเพื่อลดต้ นทุนทางการเงิน คณะกรรมการบริ ษัท จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิการออกหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 7,000 ล้ านบาท
รายละเอียดของหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายมีดงั นี ้
ชนิด :
หุ้นกู้ทกุ ประเภทและรู ปแบบ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ หรื อ ไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีหรื อไม่มี
หลักประกันหรื อผู้ค ้าประกัน มีหรื อไม่มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ ด้ อยสิทธิหรื อ ไม่ด้อย
สิทธิ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั ความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขาย
หุ้นกู้ในแต่ละคราว และปั จจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้ อง
สกุลเงิน :

เงินบาท และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศในจานวนเทียบเท่า

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ :

มูลค่าเงินต้ นรวมของหุ้นกู้ไม่เกิน 7,000 ล้ านบาท หรื อในสกุลเงินอื่นในจานวน
ที่เทียบเท่า ทัง้ นีบ้ ริ ษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียวหรื อ
หลายคราว และ/หรือเป็ นโครงการ และ/สามารถเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้น
กู้เดิมที่มีการไถ่ถอนในรู ปแบบต่างๆกันได้ ในวันเดียวกัน (Revolving Basis)
ทังนี
้ ้หุ้นกู้ที่บริษัทฯออกจาหน่ายแล้ วแต่ยงั ไม่ได้ รับการไถ่ถอนไม่ว่า ณ ขณะใด
ขณะหนึง่ จะต้ องมีจานวนไม่เกินวงเงินดังกล่าวข้ างต้ น

อัตราดอกเบี ้ย :

ขึ ้นอยู่กบั สภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครัง้

อายุของหุ้นกู้ :

ไม่เกิน 7 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ในแต่ละครัง้ ทัง้ นีอ้ ยู่ภายใต้ ข้อกาหนดของ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรื อคณะกรรมการกากับตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์

การไถ่ถอนก่อนกาหนด :

ผู้ถือ หุ้นกู้ และ/หรื อ บริ ษั ท อาจมี สิทธิ หรื อ ไม่มีสิ ทธิ ไ ถ่ถอนหุ้นกู้ก่อ นครบ
กาหนด ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั เงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละคราว
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การเสนอขาย :

เสนอขายหุ้นกู้ทัง้ หมดในคราวเดียวโดยแบ่งหุ้นกู้ออกเป็ นหลายชุด หรื อชุด
เดียว หรือ ทยอยออกหุ้นกู้เป็ นหลายคราวก็ได้ โดยอาจเสนอขายให้ แก่ผ้ ลู งทุน
ทั่วไป และ/หรื อ ให้ แก่ผ้ ูลงทุนในวงจากัด และ/หรื อ ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
และ/หรื อ ผู้ ลงทุ น รายใหญ่ และ/หรื อ ผู้ ลงทุ น ที่ มี ลั ก ษณะเฉพาะตาม
ความหมายที่กาหนดไว้ ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดหลักทรัพย์และ
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ที่ เ กี่ ย วข้ องไม่ ว่ า จะเสนอขายในประเทศและ/หรื อ ใน
ต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาด
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/
หรื อ ตามประกาศ กฏกระทรวง กฏระเบียบ และกฏหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้ องที่มี
ผลใช้ บงั คับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้นนั ้

รวมถึงมีมติให้ นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการมอบอานาจให้ คณะกรรมการ
บริ ษัท และ/หรื อ กรรมการบริ หาร และ/หรื อบุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ มีอานาจในเรื่ องที่
เกี่ยวข้ องกับ และ/หรือ ต่อเนื่องกับการออกเสนอขายหุ้นกู้ ซึง่ รวมถึง (แต่ไม่จากัดเพียง) เรื่องต่างๆดังต่อไปนี ้
1. การกาหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆอันจาเป็ นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและการเสนอขายหุ้นกู้ซงึ่
รวมถึง (แต่ไม่จากัดเฉพาะ) เช่น การกาหนดชื่อหุ้นกู้ ประเภท หลักประกัน (ถ้ ามี) สกุลเงิน จานวนเงิน
อายุ มูล ค่ า ที่ ต ราไว้ ราคาเสนอขายต่ อ หน่ ว ย อัต ราดอกเบีย้ สิ ทธิ ใ นการไถ่ ถ อน วิ ธี ก ารเสนอขาย
ระยะเวลาการออกและเสนอขาย วิ ธี ก ารช าระคื น วิ ธี จัด สรร และข้ อ ก าหนดสิ ท ธิ เป็ นต้ น ตามที่
สภาวการณ์ จะ เอื ้ออานวยและตามระยะเวลาที่เห็นสมควร โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในรู ปแบบ
ต่างๆ กัน ครัง้ เดียวหรือแบ่งเป็ นคราวๆก็ได้
2. ดาเนินการต่าง ๆ ที่จาเป็ นและสมควร เพื่อการออกหุ้นกู้ดังกล่าว และมีอานาจแต่งตัง้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
และ/หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือผู้จดั จาหน่าย และ/หรือผู้รับประกันการจาหน่าย และ/หรื อที่ปรึกษา
ต่างๆ และ/หรื อบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรื อ หน่ว ยงานจัดอันดับ
เครดิต และ/หรือ ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็ นต้ น ตลอดจนดาเนินการขึ ้นทะเบียนหุ้นกู้กบั สมาคมตลาด
ตราสารหนี ้ไทยหรือตลาดรองอื่นๆ
3. การติดต่อ ให้ ข้อมูล เจรจา เข้ าทา ลงนาม รับรอง และแก้ ไขเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้ องกับการออก
และเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จากัดเพียง) คาขออนุญาต หนังสือชี ้ชวน แบบแสดงรายการข้ อมูล
รวมถึงเอกสารและหลักฐานต่างๆที่ต้องยื่นให้ แก่สานักงานคณะกรรมการกากับตลาดหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดงั กล่าว ตลอดจน
ติ ด ต่ อ ประสานงาน และการยื่ น เอกสารดัง กล่ า วข้ า งต้ น ต่ อ ส านัก งานคณะกรรมการก ากับ ตลาด
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานอื่น หรือบุคคลใดๆที่เกี่ยวข้ อง
4. การดาเนินการอื่นใด ที่จาเป็ นและสมควรเพื่อให้ การออกเสนอขายหุ้นกู้ของบริ ษัทฯ บรรลุผลสาเร็ จและ
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
จานวนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่ านมติ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมตั ิการเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้ นจากตาแหน่ งตามวาระ ประจาปี 2559
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535
และตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 17 กาหนดให้ กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสามในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ทุกครัง้ โดยให้ กรรมการที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดเป็ นผู้ออกจากตาแหน่ง ซึ่งในกา ร
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครัง้ นี ้มีกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ 3 คน คือ นายวันชัย ศารทูลทัต
กรรมการอิสระ นายโชติพฒ
ั น์ พีชานนท์ กรรมการ และนายสิทธิชยั ชัยเกรี ยงไกร กรรมการ ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้
เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการบริษัท สาหรับการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ ารับการ
พิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการบริษัท
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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ เสีย ได้ พิจารณาแล้ วเห็นชอบกับ
ข้ อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ซึง่ ไม่รวมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรร
หาผู้มีส่วนได้ เสีย เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมตั ิการเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ต้องพ้ นจาก
ต าแหน่ ง ตามวาระกลั บ เข้ าด ารงต าแหน่ ง เป็ นกรรมการสื บ ต่ อ ไปอี ก วาระหนึ่ ง และด ารงต าแหน่ ง ใน
คณะกรรมการชุดย่อยเช่นเดิม จานวน 3 ท่าน ดังนี ้
1.
2.
3.

นายวันชัย
ศารทูลทัต
นายโชติพฒ
ั น์ พีชานนท์
นายสิทธิชยั
ชัยเกรียงไกร

กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ

ทัง้ นี ้ เนื่อ งจากเห็นว่าบุคคลดังกล่าวข้ างต้ นเป็ นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติครบถ้ วนตาม
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด และไม่มีลักษณะต้ องห้ ามแต่งตัง้ ให้ เป็ นกรรมการบริ ษัทของสานักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรั พย์ และตลาดหลัก ทรั พย์ และทางการที่ เกี่ยวข้ อง โดยประวัติย่อและข้ อมูล ที่
เกี่ยวข้ องของผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ รวมทังนิ
้ ยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏตามประวัติย่อ
ของกรรมการที่ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้น พร้ อมกับหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมในครัง้ นี ้ ตามเอกสารแนบ 3
จานวนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่ านมติ คะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัตคิ ่ าตอบแทนกรรมการบริษทั ประจาปี 2559
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535
ซึง่ กาหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ เพื่ อ เป็ นการส่ ง เสริ ม การปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ข องคณะกรรมการบริ ษั ท ในการสร้ าง
มูลค่าเพิ่มให้ แก่บริษัทฯ คณะกรรมการเห็นชอบตามข้ อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรร
หา ซึ่งได้ พิจารณาอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทตามความเหมาะสมกับขอบเขตหน้ าที่ความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด และผลการปฏิบตั ิงานในสภาวะการณ์ ปัจจุบนั รวมทังได้
้ เปรี ยบเทียบ
ข้ อมูลอ้ างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนแก่
กรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2559 ดังนี ้
ประธาน
สมาชิก
หน่ วย : บาท/บุคลล
ค่ าเบีย้ ประชุม ค่ าตอบแทน ค่ าเบีย้ ประชุม ค่ าตอบแทน
รายเดือน
รายเดือน
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
25,000
20,000
20,000
10,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร
25,000
20,000*
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
40,000
30,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
22,000
18,000
และสรรหา
หมายเหตุ * ไม่รวมกรรมการบริหารซึง่ เป็ นผู้บริหารของบริษัทฯ
ทังนี
้ ้ ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2559 เมื่อรวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ ามี)
จะไม่เกินวงเงิน 7,000,000 บาท เท่ากับปี 2558 โดยในส่วนค่าตอบแทนพิเศษให้ คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหาเป็ นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมจากผลประกอบการของบริษัทเป็ นสาคัญ โดย
บริษัทฯ ได้ จ่ายค่าตอบแทนให้ แก่กรรมการ ในปี 2558 รวมเป็ นเงินจานวน 6,703,000 บาท (หกล้ านเจ็ดแสนสาม
พันบาท)
จานวนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่ านมติ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มา
ประชุม
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วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการแต่ งตัง้ และกาหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจาปี 2559
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อ ให้ เป็ นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.
2535 และตามข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 41 กาหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และ
กาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ ดาเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจาปี
2559 และได้ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ให้ พิจารณา
เห็นชอบ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมตั ิแต่งตัง้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด เป็ น
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ โดยมีผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี ้ เป็ นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินบริษัทฯ ประจาปี 2559
1. นายนิรันดร์
2. นางวิไล
3. นางสาวนภาพร

ลีลาเมธวัฒน์
บูรณกิตติโสภณ
สาธิตธรรมพร

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2316 หรือ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3920 หรือ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7494

เนื่ อ งจาก บริ ษั ท เคพี เอ็ ม จี ภูมิ ไ ชย สอบบัญชี จ ากัด เสนอราคาค่ าบริ ก ารสอบบัญ ชี ที่ส มเหตุส มผลเมื่ อ
เปรียบเทียบกับขอบเขตของงาน
โดยในปี 2559 บริ ษัทจะเริ่ มมีกิจกรรมการให้ เช่าและบริ การทัง้ ในส่วนของอาคารสานักงานและโรงแรมใน
โครงการ เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ และมีการลงทุนในบริ ษัทร่ วมทุนแห่งหนึ่งในการพัฒนาโครงการเชิงพาณิชย์
บริเวณสามย่าน และทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์อีกแห่งหนึ่ง โดยค่าตอบแทนการสอบ
บัญชีของบริษัทฯ มีจานวนรวม 1,120,000 บาท (หนึง่ ล้ านหนึง่ แสนสองหมื่นบาท)
ทังนี
้ ้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด และผู้สอบบัญชีทงั ้ 3 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์ และส่วนได้ เสียกับ
บริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ ผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็ น
อิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย รวมถึงผู้สอบบัญชีทงั ้ 3
ท่านข้ างต้ น ไม่มีผ้ สู อบบัญชีท่านใดที่ปฏิบตั ิหน้ าที่มาแล้ วเป็ นเวลา 5 ปี ติดต่อกัน
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้ พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ วเห็น
ควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมตั ิการแต่งตังและก
้
าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ดังนี ้
1. ให้ แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีแห่งบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด ให้ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ดังมี
รายนามต่อไปนี ้
1. นายนิรันดร์
2. นางวิไล
3. นางสาวนภาพร

ลีลาเมธวัฒน์
บูรณกิตติโสภณ
สาธิตธรรมพร

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2316 หรือ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3920 หรือ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7494

โดยให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอานาจตรวจสอบ ทา และลงนามในรายงานการสอบบัญชี โดยในการ
พิจารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการได้ พิจารณาถึงความพร้ อม ขอบเขตการให้ บริ การ อัตราค่าสอบบัญ ชี
ประกอบกับประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี และมีความเป็ นอิสระไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้ เสียกับ
บริษัทฯ บริ ษัทย่อย ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว กระบวนการสอบบัญชี
รวมทังความต่
้
อเนื่องในการตรวจสอบ
ทังนี
้ ้ นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ เคยเป็ นผู้ลงนามในรายงานการสอบบัญชีประจาปี 2553 – 2554 และเป็ นผู้
ได้ รับการเสนอชื่อในระหว่างปี 2553 – 2558 ส่วนนางวิไล บูรณกิตติโสภณ เคยได้ รับการเสนอชื่อ เป็ น
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ฯ เป็ นครัง้ แรกเมื่อเมื่อ ปี 2558 และส่วนนางสาวนภาพร สาธิ ตธรรมพร ได้ รับการ
เสนอชื่อเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี นี ้เป็ นปี แรก
2. กาหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษัทฯ รวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน 1,120,000 บาท (หนึ่งล้ านหนึ่งแสนสองหมื่นบาท)
ประกอบด้ วย
- ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาปี ของบริษัทฯ
430,000
บาท
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ
690,000
บาท
รวมทังสิ
้ ้น
1,120,000
บาท
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ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยได้ จ่ายค่าสอบบัญชีประจาปี 2556 ถึงปี 2558 ให้ แก่ผ้ สู อบบัญชีจากบริ ษัท
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด สาหรับการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริ ษัทฯ และบริ ษัท
ย่อย มีรายละเอียดดังนี ้
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)
รายการ

หน่วย : บาท
2558

2557

2556

ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ

1,050,000

980,000

900,000

ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย

3,950,000*

2,720,000

2,800,000

รวมค่าสอบบัญชี

5,000,000

3,700,000

3,700,000

* ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ ้นในปี 2558 ได้ รวมค่าสอบบัญชีของกลุม่ บริษัท กรุงเทพบ้ านและที่ดิน จากัด (มหาชน)
จานวน 5 บริษัท เป็ นจานวนเงิน 1,220,000 บาท

ค่าบริการอื่น (Non- Audit Fee)
รายการ
ค่าบริการสอบทานประมาณการงบการเงิน

หน่วย : บาท
2558

2557

2556

1,312,548

-

-

จานวนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่ านมติ คะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
จึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้ าร่ วมประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 ครัง้ ที่ 23 ในวันจันทร์ ที่ 25
เมษายน 2559 เวลา 10:00 น. ห้ องวิคเตอร์ 2 – 3 วิคเตอร์ คลับ ชัน้ 8 ปาร์ คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวง
ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยขอให้ ศึกษาข้ อมูลเอกสารและหลักฐานที่ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมต้ องแสดงก่อนเข้ าร่ วมประชุม
วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
แนบ 5 โดยบริษัทฯ จะดาเนินการประชุมตามข้ อบังคับบริษัทตามเอกสารแนบ 6
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมได้ ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ
ของบริษัทฯ เข้ าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ แก่กรรมการอิสระของบริ ษัทฯ ดังมีรายนามและ
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4 และส่งหนังสือมอบฉันทะตามเอกสารแนบ 9 พร้ อมเอกสารประกอบมายัง
เลขานุการบริ ษัท บริ ษัท แผ่นดินทอง พร็ อพเพอร์ ตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (มหาชน) ชัน้ 36 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์
เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร 10330 โดยให้ เอกสารส่งถึงบริ ษัทฯ ภายในวันที่ 24
เมษายน 2559
เพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตังบุ
้ คคลอื่นเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนใน
การประชุมครัง้ นี ้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข ที่ส่งมาตามเอกสารแนบ 9 หรื อสามารถ
Download หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรื อแบบ ข หรื อแบบ ค (แบบ ค ใช้ เฉพาะกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้
ให้ คสั โตเดียน (Custodian)ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)ได้ ที่ www.goldenlandplc.co.th โดยให้ เลือกใช้ แบบใด
แบบหนึง่ ตามที่ระบุไว้ เท่านัน้
ทังนี
้ ้ เพื่อให้ การลงทะเบียนเข้ าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 ครัง้ ที่ 23 เป็ นไปด้ วยความสะดวก
รวดเร็ วและเรี ยบร้ อย บริ ษัทจะเปิ ดให้ ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ ตงแต่
ั ้ เวลา 08:00 น. ของวันประชุม ณ
ห้ องวิคเตอร์ 2 – 3 วิคเตอร์ คลับ ชัน้ 8 ปาร์ คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
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อนึง่ บริษัทฯ กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 ครัง้ ที่ 23 ในวันที่ 10
มีนาคม 2559 (Record Date) และให้ รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 11 มีนาคม 2559
ขอแสดงความนับถือ

( นายธนพล ศิริธนชัย )
ประธานอานวยการ
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (มหาชน)
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