ที่ GOLD 2560/014
ทะเบียนเลขที่ 0107537002273
เรื่อง

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ครัง้ ที่ 24

เรียน

ท่านผู้ถือหุ้น

วันที่ 22 มีนาคม 2560

หนังสือบอกกล่ าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ครั้ งที่ 24
ด้ วยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท แผ่นดินทอง พร็ อพเพอร์ ตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ครัง้ ที่
1/2560 เมื่อ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ได้ มีมติให้ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 ครั ง้ ที่ 24 ในวันพุธ ที่ 26
เมษายน 2560 เวลา 10:00 น. ณ ห้ องวิคเตอร์ 2 – 3 วิคเตอร์ คลับ ชัน้ 8 สาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ เลขที่ 98 ถนน
สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารั บรองรายงานการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 ครั ง้ ที่ 23 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25
เมษายน 2559
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 ครัง้ ที่ 23 ได้ จดั ขึ ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน
2559 และบริ ษัทฯ ได้ จัดทารายงานการประชุมส่งให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่
กฎหมายกาหนด พร้ อมทัง้ เผยแพร่ ผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ www.goldenland.co.th แล้ ว โดยมีรายละเอียด
ตามสาเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบ 1
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 ครัง้ ที่ 23 ซึง่
จัดขึน้ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้ มีการบันทึกรายงานไว้ อย่างถูกต้ องแล้ ว ให้ ที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมครัง้ ดังกล่าว
จานวนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่ านมติ คะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล บริ ษัทฯ ได้ จัดทารายงานผลการดาเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของ
บริษัทฯ ซึง่ เกิดขึ ้นในรอบปี 2559 ดังปรากฏในรายงานประจาปี 2559 ตามเอกสารแนบ 2
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานผลการดาเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของบริ ษัทฯ
ในรอบปี 2559 ให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุน สาหรับปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
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
สาหรับงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุน สาหรับปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึง่ ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตของบริ ษัทฯ ได้ ตรวจสอบและรับรองแล้ ว และคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัท ได้
พิจารณาแล้ วเห็นว่าถูกต้ องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ใน
รายงานประจาปี 2559 ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมในครัง้ นี ้ ตามเอกสารแนบ 2
1

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบ
กาไรขาดทุน สาหรับปี สินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต และได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ ว
จานวนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่ านมติ คะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4

พิจารณาอนุ มัติการจ่ ายเงินปั นผลและจัดสรรกาไร เพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย จากผลการ
ดาเนินงานสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล บริ ษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นไม่เกินกว่าร้ อยละ 60 ของกาไร
สุทธิหลังหักภาษีและทุนสารองต่างๆ ทังหมดในแต่
้
ละปี ทังนี
้ ้ การจ่ายเงินปั นผลให้ นาปั จจัยต่างๆ มาพิจารณา
ประกอบดังนี ้ เช่น ผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ สภาพคล่องของบริษัทฯ การขยายธุรกิจ และ
ปั จจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องในการบริ หารงานของบริ ษัทฯ ซึ่งการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวข้ างต้ นจะต้ องได้ รั บความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม เว้ นแต่เป็ นการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลที่
ให้ คณะกรรมการบริษัทมีอานาจอนุมตั ิให้ จ่ายเงินปั นผลได้ และรายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุม
ผู้ถือหุ้นคราวต่อไป ตามข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 39
โดยในปี 2559 บริ ษั ท ฯ มี ก าไรส าหรั บ ปี (ก าไรสุ ท ธิ ) จ านวน 1,058.9 ล้ านบาท ตามมาตรา 116 แห่ ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด และตามข้ อบังคับ ของบริษัทฯ ข้ อ 40 บริษัทต้ องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี
ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิ ประจาปี หักด้ วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี)
จนกว่าทุนสารองนีจ้ ะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน บริ ษัทฯ ได้ เสนอขอจัดสรรเป็ นทุน
สารองตามกฎหมายไว้ จานวน 55 ล้ านบาท
หลังจากจัดสรรเป็ นทุนสารองตามกฎหมายแล้ ว บริ ษัทฯ มีกาไรสะสมยังไม่ได้ จัดสรร จานวน 1,137.6 ล้ าน
บาท ประกอบกับบริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปั นผลได้ และเมื่อพิจารณาตามมาตรา 115 แห่ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด และตามข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 39 คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้
จ่ายเงินปั นผลประจาปี 2559 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.23 บาท สาหรับหุ้นสามัญจานวน 2,323,720,000 หุ้น
รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 534.5 ล้ านบาท โดยจะจ่ายเงินปั นผล ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
(Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 เพื่อสิทธิในการรับเงินปั นผลและกาหนดปิ ดสมุดทะเบียนใน
วันศุกร์ ที่ 10 มีนาคม 2560 และกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 โดยจ่ายจากกาไร
ที่เสียภาษี ในอัตราร้ อยละ 20 สาหรับผู้ถือหุ้นที่เป็ นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ ในอัตราเงินปั น
ผลคูณสองส่วนแปด
ความเห็นคณะกรรมการ เห็ น ควรเสนอที่ ป ระชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น อนุมัติ ก ารจั ด สรรก าไรส าหรั บ ผลการ
ดาเนินงานปี 2559 เพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปั นผล ดังนี ้
 จัดสรรเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย จานวน 55 ล้ านบาท
 จ่ายเงินปั นผลจากผลประกอบการปี 2559 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.23 บาท รวมเป็ นเงินประมาณ
จานวน 534.5 ล้ านบาท โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือ
หุ้น (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 เพื่อสิทธิ ในการรับเงินปั นผลและกาหนดปิ ดสมุด
ทะเบียนในวันศุกร์ ที่ 10 มีนาคม 2560 และกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560
ทังนี
้ ้ การจ่ายเงินปั นผลในอัตราดังกล่าวข้ างต้ นเป็ นอัตราที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมและ
เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผล โดยคิดเป็ น ประมาณร้ อยละ 51 และร้ อยละ 50.5 ของกาไรสุทธิประจาปี
2559 ตามงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการตามลาดับ
การจ่ายเงินปั นผล จากผลประกอบการปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.23 บาท นี ้ จะสูงกว่าปี 2558 โดยในปี 2558
บริ ษัทฯ มีการจ่ายเงินปั นผลเท่ากับ 0.10 บาทต่อหุ้น มูลค่า 198.1 ล้ านบาท สัดส่วนที่จ่ายคิดเป็ นร้ อยละ 31
และร้ อยละ 51.2 ของกาไรสุทธิจากงบการเงินรวมและงบการเงินฉพาะกิจการตามลาดับ
จานวนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่ านมติ คะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องจาก ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีการเติบโตทางธุรกิจ และมีสถานะทางการเงิ นที่มี
ความมัน่ คงมากขึ ้น ดังนันเพื
้ ่อให้ เป็ นประโยชน์กบั ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนทัว่ ไป ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จึง
มีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปั นผล โดยเริ่มตังแต่
้ ผลประกอบการปี 2560 เป็ นต้ นไป
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การจ่ายเงินปั นผล ดังนี ้
นโยบายเดิม :
“บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นไม่เกินกว่าร้ อยละ 60 ของกาไรสุทธิในแต่ละปี ทังนี
้ ้การจ่ายเงินปั นผล
ให้ นาปั จจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบดังนี ้ เช่น ผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของบริ ษัทฯ สภาพคล่องของ
บริ ษัทฯ การขยายธุรกิจ และปั จจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องในการบริ หารงานของบริ ษัทฯ ซึ่งการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าว
ข้ างต้ นจะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสมและความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท”
นโยบายใหม่ :
“กาหนดจ่ายเงินปั นผลให้ ผ้ ถู ือหุ้นในอั ตราไม่ต่ากว่าร้ อยละ 50 ของกาไรสุทธิ หลังหักภาษี และทุนสารองต่างๆ
ทังหมดของงบการเงิ
้
นรวม ภายใต้ เงื่อนไขของแผนการลงทุน ความจาเป็ นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต เมื่อ
คณะกรรมการบริ ษัทมีมติเห็นชอบ ให้ จ่ายเงินปั นผลประจาปี แล้ ว จะต้ องนาเสนอเพื่อขออนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นด้ วย เว้ นแต่เป็ นการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ คณะกรรมการบริ ษัทมีอานาจอนุมตั ิให้ จ่ายเงิน ปั นผลได้ แล้ ว
ให้ รายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป”
อนึ่ง การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอยู่ภายใต้ กรอบของกฎหมายที่กาหนดให้ บริ ษัทฯ สามารถจ่ายเงินปั นผลได้ ก็
ต่อเมื่อไม่มียอดคงเหลือของการขาดทุนสะสมแล้ ว
จานวนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่ านมติ คะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติก ารเปลี่ ย นรอบปี บั ญ ชี ข องบริ ษั ท ฯ
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล เพื่อให้ สอดคล้ องกับปริ มาณงานและกิจกรรมของบริ ษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึง่
จะมีการเปิ ดโครงการและกิจกรรมการตลาด เพื่อเพิ่มยอดขายและโอนกรรมสิทธิ์ในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือน
ธันวาคม รวมทัง้ ให้ สอดคล้ อ งกับการจัดทาแผนการด าเนิ นงานและงบประมาณในปี ถัดไป ในช่วงเดือน
กรกฎาคมถึงเดือนกันยายนในระยะเวลาที่มีปริ มาณธุรกิจน้ อยกว่า ซึ่งจะทาให้ ฝ่ายบริ หารและบุคคลากร
สามารถมุ่งเน้ นไปที่กิจกรรมทังการขาย
้
การก่อสร้ าง และโอนกรรมสิทธิ์อย่างเต็มที่ในช่วงปลายปี จึงเห็นควร
ให้ ปรับเปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชีจากเดิมรอบบัญชีของบริ ษัทฯ เริ่ มต้ นในวันที่ 1 มกราคม และสิ ้นสุดในวันที่
31 ธันวาคมของทุกปี เป็ นเริ่ มต้ นในวันที่ 1 ตุลาคม และสิน้ สุดในวันที่ 30 กันยายนของทุกปี โดยเริ่ มรอบปี
บัญชีแรกในปี 2560 จะมีระยะเวลา 9 เดือน ตัง้ แต่วันที่ 1 มกราคม 2560 และสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2560
หลังจากนันจะมี
้ ระยะเวลา 12 เดือน ตังแต่
้ วนั ที่ 1 ตุลาคม และสิ ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมตั ิการเปลี่ยนรอบปี บัญชีของ
บริษัทฯ เป็ นเริ่มต้ นในวันที่ 1 ตุลาคม และสิ ้นสุดในวันที่ 30 กันยายนของทุกปี
จานวนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่ านมติ คะแนนเสียงไม่ต่ากว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริษทั ฯ ข้ อ 35. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนรอบปี
บัญชีของบริษัทฯ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนรอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัทฯ บริ ษัทฯ จาเป็ นต้ องแก้ ไข
เพิ่มเติมข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 35. เรื่อง รอบปี บญ
ั ชีของบริษัทฯ เป็ นดังนี ้
ข้ อ 35. “รอบบัญชีของบริษัทเริ่มต้ นในวันที่ 1 ตุลาคม และสิ ้นสุดในวันที่ 30 กันยายนของทุกปี ”
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัทฯ
ข้ อ 35. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนรอบปี บญ
ั ชีของบริษัทฯ
จานวนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่ านมติ คะแนนเสียงไม่ต่ากว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติให้ บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม จานวนไม่ เกิน 3,000 ล้ านบาท
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมจานวนไม่เกิน 3,000
ล้ านบาท โดยมูลค่ารวมของหุ้นกู้ทงั ้ หมดไม่เกิน 10,000 ล้ านบาท เพื่อใช้ ในการประกอบธุรกิจทั่วไป และ/หรื อ
ชาระคืนเงินกู้ และ/หรือ ใช้ ในการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และ/หรือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร
ความเห็น คณะกรรมการ เห็นว่าการออกหุ้นกู้ดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็ นประโยชน์ ต่อบริ ษัท ฯ
เนื่องจากบริ ษัทฯ ได้ มีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง การออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็ นทางเลือกหนึ่งในการระดม
ทุนที่มีประโยชน์อย่างมากเพื่อลดต้ นทุนทางการเงิน คณะกรรมการบริ ษัท จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการออกหุ้นกู้เพิ่มเติมจานวนไม่เกิน 3,000 ล้ านบาท โดยมูลค่ารวมของหุ้นกู้ทัง้ หมดไม่เกิน
10,000 ล้ านบาท
รายละเอียดของหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายมีดงั นี ้
ชนิด :
หุ้นกู้ทุกประเภทและรู ปแบบ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ หรื อ ไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีหรื อไม่มี
หลักประกันหรือผู้ค ้าประกัน มีหรือไม่มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ ด้ อยสิทธิหรือ ไม่ด้อยสิทธิ
ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั ความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ใน
แต่ละคราว และปั จจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้ อง
สกุลเงิน :

เงินบาท และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศในจานวนเทียบเท่า

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่จะ
ขออนุมตั ิเพิ่มในครัง้ นี ้ :

3,000 ล้ านบาท

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ :

มูลค่ารวมหุ้นกู้ทงั ้ หมดไม่เกิน 10,000 ล้ านบาท หรื อในสกุลเงินอื่นในจานวนที่
เทียบเท่า (ซึ่งมาจากมูลค่าของหุ้นกู้ที่ขอเพิ่มในครั ง้ นีจ้ านวน 3,000 ล้ านบาท
รวมกับ มูล ค่ า หุ้นกู้ร วมที่ ไ ด้ รั บ อนุมัติ จ ากการประชุม สามัญผู้ถือ หุ้นประจาปี
2559) ทังนี
้ ้บริ ษัทฯสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียวหรื อหลายคราว
และ/หรือเป็ นโครงการ และสามารถเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่
ถอนในรูปแบบต่างๆกัน ได้ ในวันเดียวกัน (Revolving Basis) ทังนี
้ ้หุ้นกู้ที่บริษัทฯ
ออกจาหน่ายแล้ วแต่ยังไม่ได้ รับการไถ่ถอนไม่ว่า ณ ขณะใดขณะหนึ่งจะต้ องมี
จานวนไม่เกินวงเงินดังกล่าวข้ างต้ น

อัตราดอกเบี ้ย :

ขึ ้นอยู่กบั สภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครัง้

อายุของหุ้นกู้ :

ไม่เกิน 7 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ในแต่ละครั ง้ ทัง้ นีอ้ ยู่ภายใต้ ข้อกาหนดของ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรื อคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์

การไถ่ถอนก่อนกาหนด :

ผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ บริษัท อาจมีสิทธิ หรือ ไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกาหนด
ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั เงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละคราว

การเสนอขาย :

เสนอขายหุ้นกู้ทงหมดในคราวเดี
ั้
ยวโดยแบ่งหุ้นกู้ออกเป็ นหลายชุด หรื อ ชุดเดียว
หรื อ ทยอยออกหุ้นกู้เป็ นหลายคราวก็ได้ โดยอาจเสนอขายให้ แก่ผ้ ลู งทุนทั่วไป
และ/หรือ ให้ แก่ผ้ ลู งทุนในวงจากัด และ/หรื อ ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือผู้
ลงทุนรายใหญ่ และ/หรื อ ผู้ลงทุนที่มีลกั ษณะเฉพาะตามความหมายที่กาหนดไว้
ในประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้ องไม่ว่า
จะเสนอขายในประเทศและ/หรื อในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ ที่กาหนดใน
ประกาศคณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ และ/หรื อ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรื อ ตามประกาศ กฏกระทรวง กฏระเบียบ
และกฏหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้ องที่มีผลใช้ บงั คับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้นนั ้

รวมถึงมีมติให้ นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการมอบอานาจให้ คณะกรรมการ
บริ ษัท และ/หรื อ กรรมการบริ หาร และ/หรื อบุคคลที่ได้ รับมอบหมายให้ มีอานาจในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับ และ/
หรือ ต่อเนื่องกับการออกเสนอขายหุ้นกู้ ซึง่ รวมถึง (แต่ไม่จากัดเพียง) เรื่องต่างๆดังต่อไปนี ้
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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 จะเอือ้ อานวยและตามระยะเวลาที่เห็นสมควร โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในรู ปแบบ
ต่างๆ กัน ครัง้ เดียวหรือแบ่งเป็ นคราวๆ ก็ได้
2. ดาเนินการต่าง ๆ ที่จาเป็ นและสมควร เพื่อการออกหุ้นกู้ดังกล่าว และมีอานาจแต่งตัง้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
และ/หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือผู้จดั จาหน่าย และ/หรือผู้รับประกันการจาหน่าย และ/หรือที่ปรึกษา
ต่างๆ และ/หรื อบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรื อ หน่วยงานจัดอันดับ
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 ซึง่ รวมถึง (แต่ไม่จากัดเพียง) คาขออนุญาต หนังสือชี ้ชวน แบบแสดงรายการข้ อมูล
รวมถึงเอกสารและหลักฐานต่างๆที่ต้องยื่นให้ แก่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และตลาด
หลักทรัพย์ และ/หรื อ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดงั กล่าว ตลอดจนติดต่อ
ประสานงาน และการยื่นเอกสารดังกล่ าวข้ างต้ นต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ หรือหน่วยงานอื่น หรือบุคคลใดๆที่เกี่ยวข้ อง
4. การดาเนินการอื่นใด ที่จาเป็ นและสมควรเพื่อให้ การออกเสนอขายหุ้นกู้ของบริ ษัทฯ บรรลุผลสาเร็ จและ
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
จานวนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่ านมติ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 9

พิจารณาอนุมตั ิการเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้ นจากตาแหน่ งตามวาระ ประจาปี 2560
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535
และตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 17 กาหนดให้ กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสามในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ทุกครัง้ โดยให้ กรรมการที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดเป็ นผู้ออกจากตาแหน่ง ซึ่งในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครัง้ นี ้มีกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ 3 คน คือ นายปณต สิริวฒ
ั นภักดี
กรรมการ นายชินวัฒน์ ชินแสงอร่าม กรรมการอิสระ และนายธนพล ศิริธนชัย กรรมการ ทังนี
้ ้ บริษัทฯ ได้ เปิ ด
โอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการบริษัท สาหรับการประชุมสามัญผู้ถอื
หุ้น ประจาปี 2560 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตาม
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทจดทะเบียน ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ ารับการ
พิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการบริษัท
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ เสีย ได้ พิจารณาแล้ วเห็นชอบกับ
ข้ อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ซึง่ ไม่รวมกรรมการพิจ ารณาค่าตอบแทนและสรร
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.

นายปณต
นายชินวัฒน์
นายธนพล

สิริวฒ
ั นภักดี
ชินแสงอร่าม
ศิริธนชัย

กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการ

ทัง้ นี ้ เนื่อ งจากเห็นว่าบุคคลดังกล่าวข้ างต้ นเป็ นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติครบถ้ วนตาม
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด และไม่มีลักษณะต้ องห้ ามแต่งตัง้ ให้ เป็ นกรรมการบริ ษัทของสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และทางการที่เกี่ยวข้ อง โดยนายชินวัฒน์ ชินแสงอร่าม มี
คุณสมบัติที่จะดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ สามารถให้ ความเห็นได้ อย่างเป็ นอิสระ
จากฝ่ ายบริหาร และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง โดยประวัติย่อและข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องของผู้
ที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ รวมทังนิ
้ ยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏตามประวัติย่อของกรรมการที่
ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้น พร้ อมกับหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมในครั ง้ นี ้ ตามเอกสารแนบ 3
จานวนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่ านมติ คะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัตคิ ่ าตอบแทนกรรมการบริษทั ประจาปี 2560
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535
ซึง่ กาหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ เพื่ อ เป็ นการส่ ง เสริ ม การปฏิ บัติ หน้ า ที่ ข องคณะกรรมการบริ ษั ทในการสร้ าง
มูลค่าเพิ่มให้ แก่บริ ษัทฯ คณะกรรมการเห็นชอบตามข้ อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรร
หา ซึ่งได้ พิจารณาอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทตามความเหมาะสมกับขอบเขตหน้ าที่ความ
รั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการแต่ ล ะชุด ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิ บัติ ง านใน
สภาวะการณ์ปัจจุบนั รวมถึงความต้ องการของบริษัทฯ ที่กาลังขยายตัวทางธุรกิจอย่างมาก เปรียบเทียบข้ อมูล
อ้ างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ตามรายงานผลการสารวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทจด
ทะเบียนของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมตั ิค่าตอบแทนแก่กรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2560 ดังนี ้
หน่ วย : บาท/บุคคล

ประธาน
สมาชิก
ค่ าเบีย้ ประชุม ค่ าตอบแทน ค่ าเบีย้ ประชุม ค่ าตอบแทน
รายเดือน
รายเดือน

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
25,000
35,000/1
20,000
25,000/1
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร
25,000
20,000/2
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
40,000
30,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 22,000
18,000
/3
/3
ค่าตอบแทนคณะกรรมการกากับดูแลบรรษัทภิบาล
22,000
18,000
หมายเหตุ /1 ปรับค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทรายเดือน ซึง่ เป็ นอัตราเดิมใช้ ตงแต่
ั ้ ปี 2556 – ปั จจุบนั
จากอัตราเดิมประธานกรรมการ 20,000 บาท/เดือน และกรรมการ 10,000 บาท/เดือน
/2
ไม่รวมกรรมการบริ หารซึง่ เป็ นผู้บริ หารของบริ ษัทฯ
/3
กาหนดค่าเบี ้ยประชุม (รายครัง้ ) ของคณะกรรมการกากับดูแลบรรษัทภิบาล (แต่งตังเมื
้ ่อ 14 ธันวาคม 2559)
ทังนี
้ ้ ค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษัทและกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2560 เมื่อรวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ ามี)
จะไม่เกินวงเงิน 9,000,000 บาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2559 จานวน 2,000,000 บาท โดยในส่วนค่าตอบแทนพิเศษให้
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็ นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมจากผลประกอบการ
ของบริ ษั ท ฯ เป็ นส าคัญ โดยบริ ษั ท ฯ ได้ จ่ า ยค่ า ตอบแทนให้ แ ก่ ก รรมการ ในปี 2559 รวมเป็ นเงิ น จ านวน
6,815,500 บาท (หกล้ านแปดแสนหนึง่ หมื่นห้ าพันห้ าร้ อยบาท)
จานวนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่ านมติ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มา
ประชุม
วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการแต่ งตัง้ และกาหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจาปี 2560
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อ ให้ เป็ นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.
2535 และตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 41 กาหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และ
กาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ ดาเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจาปี
2560 และได้ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อพิจารณา
ให้ ความเห็นชอบ และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมตั ิแต่งตัง้ บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี
จ ากัด เป็ นผู้ส อบบัญชีข องบริ ษัท ฯ โดยมี ผ้ ูสอบบัญชี คนใดคนหนึ่ง ดังต่ อไปนี ้ เป็ นผู้ส อบบัญชี และแสดง
ความเห็นต่องบการเงินบริษัทฯ ประจาปี 2560
1. นางวิไล
2. นางสาวนิตยา
3. นางสาวนภาพร

บูรณกิตติโสภณ
เชษฐโชติรส
สาธิตธรรมพร

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3920 หรือ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 หรือ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7494

เนื่ อ งจาก บริ ษั ท เคพี เ อ็ ม จี ภูมิ ไ ชย สอบบัญ ชี จ ากัด เสนอราคาค่ าบริ ก ารสอบบัญชี ที่ สมเหตุสมผลเมื่อ
เปรียบเทียบกับขอบเขตของงาน
นอกจากนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2560 เพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบ และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ ใน
ปี 2560 จานวนรวม 1,000,000 บาท (หนึง่ ล้ านบาท) โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
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เสนอ ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาลเพิ่มขึน้ 20,000 บาท ต่อไตรมาส จาก 230,000 บาท เป็ น 250,000
บาท ต่อไตรมาส และค่าสอบบัญชีประจาปี เพิ่มขึ ้น 70,000 บาท เป็ น 500,000 บาท เพิ่มขึ ้นเนื่องจากกิจกรรม
ที่เพิ่มขึน้ ของอาคารสานักงานให้ เช่า เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ และธุรกิจโรงแรมโมเดน่า บาย เฟรเซอร์ ที่จะ
ดาเนินการเต็มรอบปี บญ
ั ชี ประกอบกับการปรับปรุ งระบบสารสนเทศของบริษัทฯ จึงต้ องใช้ บริการในส่วนการ
ตรวจสอบระบบสารสนเทศ (IT Audit) มากขึ ้น แต่เนื่องจากปี 2560 บริษัทฯ จะดาเนินการเปลี่ยนรอบระยะเวลา
บัญชีจากเดือนธันวาคม มาเป็ นสิ ้นสุดเดือนกันยายน ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาลรายไตรมาสจึงลดลง 1
ไตรมาส โดยสรุปเสนอค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล 2 ไตรมาสครัง้ ละ 250,000 บาท รวม 500,000 บาท
และค่ า สอบบัญ ชี ป ระจ าปี 500,000 บาท รวมค่ า ตอบแทนการสอบบัญ ชี ของบริ ษัทฯ ในปี 2560 จ านวน
1,000,000 บาท (หนึง่ ล้ านบาท)
ทังนี
้ ้ บริ ษัท 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 แต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีแห่ง บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด ให้ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ดังมี
รายนามต่อไปนี ้
1. นางวิไล
2. นางสาวนิตยา
3. นางสาวนภาพร

บูรณกิตติโสภณ
เชษฐโชติรส
สาธิตธรรมพร

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3920 หรือ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 หรือ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7494

โดยให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอานาจตรวจสอบ ทา และลงนามในรายงานการสอบบัญชี โดยในการ
พิจารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการได้ พิจารณาถึงความพร้ อม ขอบเขตการให้ บริ การ อัตราค่าสอบบัญชี
ประกอบกับประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี และมีความเป็ นอิสระไม่ มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้ เสียกับ
บริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว กระบวนการสอบบัญชี
รวมทังความต่
้
อเนื่องในการตรวจสอบ
ทังนี
้ ้ นางวิไล บูรณกิตติโสภณ ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ระหว่างปี 2558 - 2559 และ
เป็ นผู้ลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีปี 2559 นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส เคยเป็ นผู้ลงนามในรายงาน
การสอบบัญชีประจาปี 2552 และปี 2555 - 2558 ส่วนนางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร ได้ รับการเสนอชื่อ
เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2559
2. กาหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึง่ ล้ านบาท) ประกอบด้ วย
- ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาปี ของบริษัทฯ
500,000
บาท
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ
500,000
บาท
รวมทังสิ
้ ้น
1,000,000
บาท
ทัง้ นี ้ บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยได้ จ่ายค่าสอบบัญชีประจาปี 2557 ถึงปี 2559 ให้ แก่ผ้ สู อบบัญชีจากบริ ษัท
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด สาหรับการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริ ษัทฯ และบริ ษัท
ย่อย มีรายละเอียดดังนี ้
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)
รายการ
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย
รวมค่ าสอบบัญชี
ค่าบริการอื่น (Non- Audit Fee)
รายการ
ค่าบริการสอบทานประมาณการงบการเงิน

2559
1,120,000
4,530,000
5,650,000

2558
1,050,000
3,950,000
5,000,000

2559
-

2558
1,312,548

หน่วย : บาท
2557
980,000
2,720,000
3,700,000
หน่วย : บาท
2557
-

จานวนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่ านมติ คะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
จึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้ าร่ วมจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ครัง้ ที่ 24 ในวันพุธที่ 26
เมษายน 2560 เวลา 10:00 น. ณ ห้ องวิคเตอร์ 2 – 3 วิคเตอร์ คลับ ชัน้ 8 สาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ เลขที่ 98 ถนนสาทร
เหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โดยขอให้ ศกึ ษาข้ อมูลเอกสารและหลักฐานที่ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมต้ องแสดงก่อน
เข้ าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ดังมีรายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารแนบ 5 โดยบริษัทฯ จะดาเนินการประชุมตามข้ อบังคับบริษัทตามเอกสารแนบ 6
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้ ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ
ของบริษัทฯ เข้ าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายนามและ
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4 และส่งหนังสือมอบฉันทะตามเอกสารแนบ 9 พร้ อมเอกสารประกอบมายัง
เลขานุการบริ ษัท บริ ษัท แผ่นดินทอง พร็ อพเพอร์ ตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (มหาชน) ชัน้ 36 สาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์
เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรั ก กรุ งเทพมหานคร 10500 โดยให้ เอกสารส่งถึงบริ ษัทฯ ภายในวันที่ 25
เมษายน 2560
เพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตังบุ
้ คคลอื่นเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนใน
การประชุมครัง้ นี ้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ที่ส่งมาตามเอกสารแนบ 9 หรื อสามารถ
Download หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรื อแบบ ข หรื อแบบ ค (แบบ ค ใช้ เฉพาะกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้
ให้ คัสโตเดียน (Custodian)ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)ได้ ที่ www.goldenland.co.th โดยให้ เลือกใช้ แบบใด
แบบหนึง่ ตามที่ระบุไว้ เท่านัน้
ทังนี
้ ้ เพื่อให้ การลงทะเบียนเข้ าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ครัง้ ที่ 24 เป็ นไปด้ วยความสะดวก
รวดเร็วและเรียบร้ อย บริษัทฯ จะเปิ ดให้ ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ ตงแต่
ั ้ เวลา 08:00 น. ของวันประชุม ณ
ห้ องวิ คเตอร์ 2 – 3 วิ คเตอร์ คลับ ชัน้ 8 สาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนื อ แขวงสี ลม เขตบางรั ก
กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง บริ ษัทฯ กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 ครัง้ ที่ 24 ในวันที่ 9
มีนาคม 2560 (Record Date) และให้ รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 มีนาคม 2560
ขอแสดงความนับถือ

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