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ท่ี GOLD 2561-62/009 

ทะเบยีนเลขท่ี 0107537002273 

14 ธันวาคม 2561 

เร่ือง  ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ครัง้ท่ี 26 

เรียน  ท่านผู้ ถือหุ้น 

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจําปี 2562 คร้ังที่ 26 

ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ท่ี 

1/2561-62 เมื่อวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติให้จดัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ครัง้ท่ี 26 ในวนัพฤหสับดีท่ี 

17 มกราคม 2562 เวลา 10:00 น. ณ ห้องวิคเตอร์  2 – 3  วิคเตอร์ คลบั ชัน้ 8 สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  เลขท่ี 98 ถนน

สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบยีบวาระการประชมุดงัต่อไปนี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ครัง้ที่  25 ซ่ึงประชุมเม่ือ
วันที่ 18 มกราคม 2561 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล   

การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 ครัง้ท่ี 25 ได้จดัขึน้เมื่อวนัท่ี 18 มกราคม 2561 และบริษัทฯ ได้

จัดทํารายงานการประชมุส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด 

พร้อมทัง้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.goldenland.co.th แล้ว โดยมีรายละเอียดตามสําเนา

รายงานการประชมุปรากฏตามเอกสารแนบ 1 

ความเหน็ของคณะกรรมการ     

เห็นควรเสนอรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 ครัง้ท่ี 25 ซึง่จดัขึน้เมื่อวนัท่ี 18 มกราคม 

2561 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว ให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น

รับรองรายงานการประชมุครัง้ดงักล่าว 

จาํนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ  

คะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ สาํหรับปีสิน้สุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561  

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  

บริษัทฯ ได้จัดทํารายงานผลการดําเนินงานและการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญของบริษัทฯ ซึ่งเกิดขึน้ในปี

สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 โดยมีรายละเอยีดปรากฏในรายงานประจําปี 2561  ตาม เอกสารแนบ 2 

ความเหน็คณะกรรมการ  

เห็นควรเสนอรายงานผลการดําเนินงานและการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคญัของบริษัทฯ ในปีสิน้สุดวันท่ี 30 

กนัยายน 2561 ให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นรับทราบ 

จาํนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมต ิ  

วาระนีเ้ป็นวาระเพ่ือรับทราบ จงึไม่มีการลงคะแนนเสียง 
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุน สําหรับปีสิน้สุดวันที่  30 
กันยายน 2561 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  

เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และตามข้อบงัคบัของ

บริษัทฯ ข้อ 37 กําหนดว่า คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทํางบดุลและบญัชีกําไรขาดทุน ณ วัน

สิน้สุดของรอบปีบญัชีของบริษัทฯ เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจําปี เพ่ือ

พิจารณาอนมุติังบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุ และต้องจดัให้ผู้สอบบญัชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนําเสนอต่อ

ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

สําหรับงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทนุ สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 ซึง่ผู้สอบ

บัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจําปี 2561 ซึง่ได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือบอกกล่าว

เรียกประชมุในครัง้นี ้ตามเอกสารแนบ 2 

ความเหน็คณะกรรมการ  

เห็นควรเสนอท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุน สําหรับปี

สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 ท่ีผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาต และ

ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว 

จาํนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมต ิ

คะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผลและจัดสรรกาํไร เพื่อเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย จากผล
การดาํเนินงานสาํหรับปีสิน้สุดวนัที่ 30 กันยายน 2561  

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นไม่ต่ํากว่าร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีและทนุ

สํารองต่างๆ ทัง้หมดของงบการเงินรวม ภายใต้เง่ือนไขของแผนการลงทุน ความจําเป็นและความ

เหมาะสมอื่นในอนาคต การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

บริษัท และผู้ ถือหุ้นตามความเหมาะสม เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลท่ีให้คณะกรรมการ

บริษัทมีอํานาจอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลได้ และรายงานให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ ถือหุ้น

คราวต่อไป ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 39  

โดยในปี 2561 สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษัทฯ มีกําไรสทุธิสําหรับปี ตามงบการเงินรวม จํานวน  

2,109.61 ล้านบาท ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด และตามข้อบงัคับของ

บริษัทฯ ข้อ 40 บริษัทฯ ต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทนุสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ

กําไรสทุธิประจําปี หกัด้วยยอดขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทนุสํารองนีจ้ะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 10 ของทนุจดทะเบยีน บริษัทฯ ได้เสนอขอจดัสรรเป็นทนุสํารองตามกฎหมายไว้จํานวน 120 ล้านบาท 

หลงัจากจดัสรรเป็นทนุสํารองตามกฎหมายแล้ว บริษัทฯ มีกําไรสทุธิสาํหรับปีท่ียงัไม่ได้จดัสรร กําไรสะสม

และกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะจ่ายเงินปันผลได้ และเม่ือพิจารณาตามมาตรา 115 แห่งพระราชบญัญัติ

บริษัทมหาชนจํากดั และตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 39 คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้จ่ายเงิน

ปันผลประจําปี 2561 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.46 บาท สําหรับหุ้นสามญัจํานวน 2,323,720,000 

หุ้น  รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 1,068.91 ล้านบาท โดยจะจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีมีช่ือปรากฏอยู่ในสมดุ

ทะเบียนผู้ ถือหุ้ น (Record Date) ในวันศุกร์ท่ี 14 ธันวาคม 2561 และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวัน
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พฤหัสบดีท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2562 โดยจ่ายจากกําไรท่ีเสียภาษีในอตัราร้อยละ 20 สําหรับผู้ ถือหุ้นท่ีเป็น

บคุคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากบัเงินปันผลคณูสองสว่นแปด 

ความเหน็คณะกรรมการ  

เห็นควรเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นอนมุติัการจดัสรรกําไรสําหรับผลการดําเนินงานปี 2561 เพ่ือเป็นทนุ

สํารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ดงันี ้

• จดัสรรเป็นทนุสํารองตามกฎหมาย จํานวน 120 ล้านบาท  

• จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2561 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.46 บาท รวมเป็นเงิน

จํานวนประมาณ 1,068.91 ล้านบาท ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้จ่ายแก่ผู้ ถือหุ้นเฉพาะ

ผู้ มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบงัคบัของบริษัทตามท่ีปรากฏรายช่ือ ณ วนักําหนดรายช่ือผู้ ถือ

หุ้ นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ท่ี 14 ธันวาคม 2561 โดยมีกําหนดจ่ายเงินปันผลในวัน

พฤหสับดีท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2562  

ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราท่ีคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่า

เหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยคิดเป็น ประมาณร้อยละ 50.7 และร้อยละ 47.5 

ของกําไรสทุธิสําหรับปีสิน้สดุวันท่ี 30 กนัยายน 2561 ตามงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ

ตามลําดบั  

การจ่ายเงินปันผล จากผลประกอบการสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 ในอตัราหุ้นละ 0.46 บาท 

นี ้จะสงูกว่าปี 2560 โดยในปี 2560 บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลเท่ากบั 0.25 บาทต่อหุ้น มลูค่า 580.93 

ล้านบาท สัดส่วนท่ีจ่ายคิดเป็นร้อยละ 53.1 และร้อยละ 54.2 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินรวมและงบ

การเงินฉพาะกิจการตามลําดบั 

จาํนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมต ิ 

คะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ ต้องพ้นจากตําแหน่งตามวาระ 
ประจาํปี 2562 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  

เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535  และตามข้อบงัคบัของ

บริษัทฯ ข้อ 17 กําหนดให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น

ประจําปีทุกครัง้ โดยให้กรรมการท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสุดเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง ซึ่งในการประชุม

สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีครัง้นีม้ีกรรมการท่ีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ 3 คน คือ  

1) นายวนัชยั ศารทลูทตั  ประธานกรรมการ / กรรมการอสิระ 

2) นายโชติพฒัน์ พีชานนท์ กรรมการ  

3) นายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร กรรมการ   

ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท 

สําหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2562 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวนัท่ี 1 มิถนุายน 

2561 ถึง วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 ตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียน ปรากฏว่าไม่

มีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอช่ือบคุคลเข้ารับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท 

ความเหน็คณะกรรมการ  

คณะกรรมการซึง่ไม่รวมกรรมการผู้ มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกบัข้อเสนอของคณะกรรมการ

พิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ซึง่ไม่รวมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาท่ีเป็นผู้มีส่วนได้เสีย 
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เห็นควรเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นอนุมัติการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องพ้นจากตําแหน่ง

ตามวาระกลบัเข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึง่ และดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการ

ชดุย่อยเช่นเดิม จํานวน 3 ท่าน ดงันี ้

1) นายวนัชยั ศารทลูทตั  ประธานกรรมการ / กรรมการอสิระ 

2) นายโชติพฒัน์ พีชานนท์ กรรมการ  

3) นายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร กรรมการ  

ทัง้นี ้เน่ืองจากเห็นว่าบคุคลดงักล่าวข้างต้นเป็นผู้ ท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมีคณุสมบติัครบถ้วนตาม

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการบริษัทของ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และทางการท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงมี

คณุสมบติัท่ีเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษัท และปฏิบติังานในตําแหน่งหน้าท่ีเป็นอย่างดีตลอด

มา โดยนายวันชัย ศารทูลทัต มีคุณสมบติัท่ีจะดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็น

อย่างเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร อีกทั ้ง้ได้นําความรู้ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะ

อนัเป็นประโยชน์ในการกําหนดกลยทุธ์และนโยบายการดําเนินธุรกิจตามแนวทางการพฒันาอย่างยัง่ยืน 

และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ได้ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทมาแล้ว

เป็นเวลา 6 ปีนับตัง้แต่เข้ารับตําแหน่งกรรมการอิสระ หากรวมระยะเวลา 3 ปีท่ีเสนอให้ดํารงตําแหน่ง

ต่อไปอีกวาระ จะได้ระยะเวลาดํารงตําแหน่งรวมทัง้สิน้ 9 ปี ทัง้นี ้ประวติัย่อและข้อมลูท่ีเก่ียวข้องของผู้ ท่ี

ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ ระยะเวลาท่ีเคยดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ ข้อมลูการเข้าร่วมประชมุ

คณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อยในรอบปีท่ีผ่านมา ข้อมลูการถือหุ้นในบริษัท ข้อมลูการดํารงตําแหน่ง

กรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบยีนและบริษัท/กิจการอื่นๆ รวมทัง้ข้อมลูความสมัพนัธ์ของผู้ ได้รับ

เสนอช่ือ รวมทัง้นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏตามประวติัย่อของกรรมการท่ีได้จดัส่งให้กบัผู้

ถือหุ้น พร้อมกบัหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชมุในครัง้นี ้ตามเอกสารแนบ 3 

จาํนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ  

คะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจาํปี 2562 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  

เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 ซึง่กําหนดให้ท่ีประชมุผู้

ถือหุ้นอนมุติัการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ   

ความเหน็คณะกรรมการ  

คณะกรรมการเห็นควรเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาคงค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบีย้ประชุม

กรรมการบริษัทและกรรมการชดุย่อย ประจําปี 2562 ในอตัราเดิมตัง้แต่ท่ีได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุสามญั

ผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 ครัง้ท่ี 24 เมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2560 ดงันี ้

 ประธาน สมาชิก 

หน่วย : บาท/บุคคล ค่าเบีย้
ประชุม 

ค่าตอบแทน 
รายเดือน 

ค่าเบีย้
ประชุม 

ค่าตอบแทน 
รายเดือน 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท  25,000  35,000 20,000 25,000 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร  - 25,000 -  20,000/1 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ  - 40,000 - 30,000 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 22,000 - 18,000 - 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการกํากบัดแูลบรรษัทภิบาล 22,000 -   18,000 - 
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  หมายเหต ุ  /1  ไม่รวมกรรมการบริหารซึง่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ 

อย่างไรก็ตาม เพ่ือเป็นการส่งเสริมการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทในการสร้างมลูค่าเพ่ิมให้แก่

บริษัทฯ อย่างยั่งยืน คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและ

สรรหา ซึง่ได้พิจารณาอตัราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทตามความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าท่ี

ความรับผิดชอบท่ีเพ่ิมขึน้ของคณะกรรมการแต่ละชดุ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการ

ปฏิบติังานในสภาวะการณ์ปัจจบุนั รวมถงึความต้องการของบริษัทฯ ท่ีกําลงัขยายตวัทางธุรกิจอย่างมาก

เปรียบเทียบข้อมลูอ้างอิงจากอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั  จึงเห็นควรเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณา

ปรับเพ่ิมวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชดุย่อย ประจําปี 2562 เมื่อรวมกบัค่าตอบแทน

พิเศษ (ถ้ามี) จะไม่เกินวงเงิน 12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาท) เพ่ิมขึน้จากปี 2561 จํานวน 

3,000,000 บาท ทัง้นี ้ไม่มีค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงินหรือผลประโยชน์อื่น โดยในส่วนค่าตอบแทนพิเศษ

ให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้ พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมจากผล

ประกอบการของบริษัทฯ เป็นสําคญั โดยบริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ในรอบปี 2561 รวม

เป็นเงินจํานวน 8,982,000 บาท (แปดล้านเก้าแสนแปดหม่ืนสองพนับาท)  

จาํนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ  

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้และกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจาํปี 2562 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล   

เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และตามข้อบงัคบัของ

บริษัทฯ ข้อ 41 กําหนดให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และกําหนดจํานวนเงินค่า

สอบบญัชีของบริษัทฯ ทกุปี 

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ   

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคณุสมบติั ประวติั การปฏิบติัหน้าท่ีของผู้สอบบญัชีแต่ละคน ความ

ต่อเน่ืองและประสิทธิภาพในการตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสมของอัตราค่าสอบบญัชีปี 2562 จึง

เสนอต่อท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2561-62 เมื่อวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2561 เพ่ือพิจารณาให้

ความเห็นชอบการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีสําหรับงบการเงินของบริษัท และเสนอต่อท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น

เพ่ืออนุมัติแต่งตัง้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ โดยมีผู้สอบ

บญัชีคนใดคนหนึง่ดงัต่อไปนี ้ เป็นผู้สอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินบริษัทฯ ประจําปี 2562 

 1.    นางวิไล บรูณกิตติโสภณ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 3920 หรือ 

   2.    นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4439 หรือ 

   3.    นางศศิธร พงศ์อดิศกัด์ิ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 8802   

เน่ืองจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั เสนอราคาค่าบริการสอบบญัชีท่ีสมเหตสุมผลเม่ือ

เปรียบเทียบกบัขอบเขตของงาน 

นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2561-62 เพ่ือ

พิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอต่อท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพ่ืออนมุติักําหนดค่าตอบแทนการสอบ

บญัชีของบริษัทฯ ในปี 2562 จํานวนรวม 1,350,000 บาท  โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

- ค่าตรวจสอบงบการเงินประจําปีของบริษัทฯ เป็นจํานวน 600,000 บาท  

- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ เป็นจํานวน 750,000 บาท  

ทัง้นี ้ค่าสอบบญัชีประจําปีเพ่ิมขึน้จากปี 2561 จํานวน 30,000 บาท  
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บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั และผู้สอบบญัชีทัง้ 3 ท่าน ไม่มีความสมัพนัธ์และส่วนได้เสีย

กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมี

ความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึง

ผู้ สอบบัญชีทัง้ 3 ท่านข้างต้น ไม่มีผู้ สอบบัญชีท่านใดท่ีปฏิบัติหน้าท่ีมาแล้วเกินกว่าระยะเวลาท่ี

หลกัเกณฑ์ตามประกาศท่ีเก่ียวข้องกําหนด 

นอกจากนี ้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด รวมถึงบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกับ บริษัท  

เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั ได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้สอบบญัชีประจําปี 2562 ของบริษัทย่อยของ

บริษัทด้วย  

ความเหน็คณะกรรมการ  

คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นควรเสนอท่ีประชมุสามญัผู้

ถือหุ้นอนมุติัการแต่งตัง้และกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี ดงันี ้

1. ให้แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั ให้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ 

ดงัมีรายนามต่อไปนี ้

1.    นางวิไล บรูณกิตติโสภณ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 3920 หรือ 

2.    นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4439 หรือ 

3.    นางศศิธร พงศ์อดิศกัด์ิ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 8802   

โดยให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งมีอํานาจตรวจสอบ ทํา และลงนามในรายงานการสอบบญัชี โดย

ในการพิจารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการได้พิจารณาถึงความพร้อม ขอบเขตการให้บริการ อตัราค่า

สอบบญัชี ประกอบกบัประสบการณ์ของผู้สอบบญัชี และมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสมัพนัธ์ และ

ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้ บริหาร ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคล

ดงักล่าว กระบวนการสอบบญัชี รวมทัง้ความต่อเน่ืองในการตรวจสอบ 

ทัง้นี ้นางวิไล บูรณกิตติโสภณ ได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ในปี 2558 - 2561 

และเป็นผู้ลงนามในรายงานของผู้สอบบญัชีปี 2559 - 2561 นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ได้รับการ

เสนอช่ือเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ในปี 2559 - 2561 และเคยเป็นผู้ลงนามในรายงานการสอบ

บัญชีปี 2552 และปี 2555 - 2558 ส่วนนางศศิธร พงศ์อดิศักด์ิ ยังไม่เคยได้รับการเสนอช่ือเป็น

ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ  

2. กําหนดค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ รวมทัง้สิน้ไม่เกิน 1,350,000 บาท (หนึง่ล้านสามแสนห้าหม่ืนบาท

ถ้วน) ประกอบด้วย 

ค่าตรวจสอบงบการเงินประจําปีของบริษัทฯ 600,000 บาท 

ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ 750,000 บาท 

รวมทัง้สิน้ 1,350,000 บาท 

ทัง้นี ้บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าสอบบญัชีประจําปี 2559 ถึงปี 2561 ให้แก่ผู้สอบบญัชีจาก

บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั สําหรับการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัท

ฯ และบริษัทย่อย มีรายละเอียดดงันี ้

หน่วย : บาท 

รายการ 2561 2560/1 2559 

ค่าสอบบญัชี (Audit Fee)    

ค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ 1,320,000 1,000,000 1,120,000 
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หน่วย : บาท 

รายการ 2561 2560/1 2559 

ค่าสอบบญัชีของบริษัทย่อย 5,350,000 4,900,000 4,530,000 

รวมค่าสอบบญัช ี 6,670,000 5,900,000 5,650,000 

ค่าบริการอื่น (Non- Audit Fee)    

ค่าบริการให้คําปรึกษา 330,000 520,000 - 

ค่าอบรมมาตรฐานบญัชี 79,612 - - 

/1 สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 30 กันยายน 2560 

จาํนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ  

คะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัตใิห้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม ในวงเงนิจาํนวนไม่เกนิ 3,000 ล้าน
บาท 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

บริษัทฯ มีความประสงค์ท่ีจะออกและเสนอหุ้นกู้ เพ่ิมเติม ในวงเงินจํานวนไม่เกิน 3,000 ล้านบาท โดย

มลูค่ารวมของหุ้นกู้ทัง้หมดไม่เกิน 13,000 ล้านบาท เพ่ือใช้ในการประกอบธุรกิจทัว่ไป และ/หรือ ชําระคืน

เงินกู้  และ/หรือ ใช้ในการลงทนุของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และ/หรือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัทฯ 

และบริษัทย่อย หรือเพ่ือวตัถปุระสงค์อื่นตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 

ความเหน็คณะกรรมการ 

เห็นว่าการออกหุ้นกู้ดงักล่าวมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เน่ืองจากบริษัทฯ มีการขยาย

ธุรกิจอย่างต่อเน่ือง การออกและเสนอขายหุ้นกู้จึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการระดมทุนท่ีมีประโยชน์อย่าง

มากในการลดต้นทนุทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทจงึเห็นควรเสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณา

อนมุติัการออกหุ้นเพ่ิมเติม ในวงเงินจํานวนไม่เกิน 3,000 ล้านบาท โดยมลูค่ารวมของหุ้นกู้ทัง้หมดไม่เกิน 

13,000 ล้านบาท 

รายละเอียดของหุ้นกู้ ท่ีจะออกและเสนอขายมีดงันี ้

ชนิด : หุ้นกู้ทกุประเภทและรูปแบบ ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ หรือ ไม่ระบช่ืุอผู้ ถือ 

มีหรือไม่มี หลกัประกนัหรือผู้ คํา้ประกนั มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

ด้อยสิทธิหรือ ไม่ด้อยสิทธิ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัความเหมาะสมของภาวะ

ตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้ นกู้ ในแต่ละคราว และปัจจัย

อื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

สกลุเงิน : เงินบาท และ/หรือ เงินสกลุต่างประเทศในจํานวนเทียบเท่า 

มลูค่ารวมของหุ้นกู้ ท่ีจะขอ

อนมุติัเพ่ิมในครัง้นี ้

: 3,000 ล้านบาท 

มลูค่ารวมของหุ้นกู้ : มลูค่ารวมหุ้นกู้ทัง้หมดไม่เกิน 13,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงิน

อื่นในจํานวนท่ีเทียบเท่า (ซึง่มาจากมลูค่ารวมของหุ้นกู้ ท่ีขออนมุติั

ในครัง้นีจํ้านวน 3,000 ล้านบาท รวมกับมูลค่าหุ้ นกู้ รวมท่ีได้รับ

อนุมัติจากการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 และ 2560) 

ทัง้นีบ้ริษัทฯ อาจจะดําเนินการออกและเสนอขายหุ้ นกู้ ในคราว

เดียวหรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และสามารถเสนอ
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ขายหุ้นกู้ เพ่ือทดแทนหุ้นกู้ เดิมท่ีมีการไถ่ถอนในรูปแบบต่างๆ กนั 

ไ ด้ ใ น วัน เ ดี ย ว กัน  ( Revolving Basis) ทั ง้ นี หุ้้ น กู้ ท่ี บ ริ ษั ท ฯ 

ออกจําหน่ายแล้วแต่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอนไม่ว่า ณ ขณะใด

ขณะหนึง่จะต้องมีจํานวนไม่เกินวงเงิน 13,000 ล้านบาท 

อตัราดอกเบีย้ : ขึน้อยู่กบัสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแต่ละ

ครัง้ 

อายขุองหุ้นกู้ : ไม่เกิน 7 ปี นับจากวันท่ีออกหุ้ นกู้ ในแต่ละครัง้ ทัง้นีอ้ยู่ภายใต้

ข้อ กําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน  และ /หรือ

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

การไถ่ถอนก่อนกําหนด : ผู้ ถือหุ้นกู้  และ/หรือ บริษัท อาจมีสิทธิ หรือ ไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้

ก่อนครบกําหนดทัง้นีข้ึน้อยู่กับเง่ือนไขของหุ้ นกู้ ท่ีออกในแต่ละ

คราว 

การเสนอขาย : เสนอขายหุ้นกู้ทัง้หมดในคราวเดียวโดยแบ่งหุ้นกู้ออกเป็นหลาย

ชุด หรือ ชุดเดียว หรือ ทยอยออกหุ้นกู้ เป็นหลายคราวก็ได้ โดย

อาจเสนอขายให้แก่ผู้ ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ให้แก่ผู้ ลงทุนใน

วงจํากดั และ/หรือ ผู้ลงทนุประเภทสถาบนั และ/หรือผู้ลงทนุราย

ใหญ่ และ/หรือ ผู้ ลงทุนท่ีมีลักษณะเฉพาะตามความหมายท่ี

กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ท่ีเก่ียวข้องไม่ว่าจะเสนอขายในประเทศและ/หรือใน

ต่างประเทศ ตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดในประกาศคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการ

กํากบัตลาดทนุ และ/หรือ ตามประกาศ กฏกระทรวง กฏระเบยีบ 

และกฎหมายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องท่ีมีผลใช้บงัคบัในขณะท่ีออกและ

เสนอขายหุ้นกู้นัน้ 

รวมถงึมีมติให้นําเสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณาอนมุติัการมอบอํานาจให้คณะกรรมการ

บริษัท และ/หรือ กรรมการบริหาร และ/หรือบคุคลท่ีได้รับมอบหมาย ให้มีอํานาจในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบั 

และ/หรือ ต่อเน่ืองกบัการออกเสนอขายหุ้นกู้  ซึง่รวมถงึ (แต่ไม่จํากดัเพียง) เร่ืองต่าง ๆ ดงัต่อไปนี ้

1. การกําหนดเง่ือนไขและรายละเอียดต่างๆ อนัจําเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการออกและการเสนอขายหุ้น

กู้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จํากัดเฉพาะ) เช่น การกําหนดช่ือหุ้นกู้  ประเภท หลักประกัน (ถ้ามี) สกุลเงิน 

จํานวนเงิน อาย ุมลูค่าท่ีตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อตัราดอกเบีย้ สิทธิในการไถ่ถอน วิธีการ

เสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย วิธีการชําระคืน วิธีจดัสรร และข้อกําหนดสิทธิ เป็นต้น 

ตามท่ีสภาวการณ์จะเอือ้อํานวยและตามระยะเวลาท่ีเห็นสมควร โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ใน

รูปแบบต่าง ๆ กนั ครัง้เดียวหรือแบง่เป็นคราวๆ ก็ได้ 

2. ดําเนินการต่างๆ ท่ีจําเป็นและสมควร เพ่ือการออกหุ้นกู้ดงักล่าว และมีอํานาจแต่งตัง้ผู้แทนผู้ ถือหุ้น

กู้และ/หรือนายทะเบียนหุ้นกู้  และ/หรือผู้จดัจําหน่าย และ/หรือผู้ รับประกนัการจําหน่าย และ/หรือท่ี

ปรึกษาต่าง ๆ และ/หรือบคุคลอื่นใดท่ีเก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้  และ/หรือ หน่วยงาน

จดัอนัดบัเครดิต และ/หรือ ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น ตลอดจนดําเนินการขึน้ทะเบยีนหุ้นกู้กบั

สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยหรือตลาดรองอื่นๆ 

3. การติดต่อ ให้ข้อมลู เจรจา เข้าทํา ลงนาม รับรอง และแก้ไขเอกสารและสญัญาท่ีเก่ียวข้องกบัการ

ออกและเสนอขายหุ้ นกู้  ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จํากัดเพียง) คําขออนุญาต หนังสือชีช้วน แบบแสดง
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รายการข้อมลู รวมถึงเอกสารและหลักฐานต่างๆ ท่ีต้องย่ืนให้แก่สํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดท่ีเก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ดังกล่าว ตลอดจนติดต่อประสานงาน และการย่ืนเอกสารดังกล่าวข้างต้นต่อสํานักงาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือหน่วยงานอื่น หรือบคุคลใดๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

4. การดําเนินการอื่นใด ท่ีจําเป็นและสมควรเพ่ือให้การออกเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ บรรลผุลสําเร็จ

และเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ 

จาํนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมต ิ

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 ข้อ 24 และข้อ 27 ในเร่ืองการเรียก
ประชุมผู้ถอืหุ้นโดยผู้ถอืหุ้นของบริษัทฯ และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

เน่ืองด้วยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับท่ี 74/2557 (“ประกาศท่ี 74/2557”) เร่ือง การ

ประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือรองรับให้มีการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ และคําสัง่หวัหน้าคณะ

รักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 21/2560 เร่ือง การแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายเพ่ืออํานวยความสะดวกในการ

ประกอบธุรกิจ ได้มีการแก้ไขมาตรา 100 ของพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 ซึง่เก่ียวข้อง

กบัการเรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นโดยผู้ ถือหุ้น ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัทไม่จดัการประชมุผู้ ถือหุ้น

ตามท่ีผู้ ถือหุ้นร้องขอ 

ทัง้นี ้เพ่ือรองรับการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และเพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรา 100 ของ

พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 ท่ีมีการแก้ไข บริษัทฯ จึงขอเสนอให้มีการแก้ไขข้อบงัคบั 

ข้อ 22 ข้อ 24 และข้อ 27 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่ดังต่อไปนีแ้ทน และ

มอบหมายให้บคุคลท่ีกรรมการผู้ มีอํานาจของบริษัทฯ มอบหมายมีอํานาจในการดําเนินการจดทะเบยีน

แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบงัคบัของบริษัทฯ รวมทัง้แก้ไข และ/หรือเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมข้อความให้เป็นไป

ตามคําสัง่ของนายทะเบยีนตามความจําเป็น และเหมาะสมโดยท่ีไม่กระทบต่อเนือ้หาสาระของการแก้ไข

เพ่ิมเติมข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

 

ข้อบงัคับฉบบัปัจจุบนั ข้อบงัคับฉบบัแก้ไขเพิ่มเติม 

ข้อ 22.   ในการประชุมคณะกรรมการต้องมี

กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ งของ

จํานวนกรรมการทัง้หมดจึงจะเป็นองค์ประชมุ ใน

กรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชมุหรือไม่

สามารถปฏิบัติหน้า ท่ี ไ ด้  ถ้า มีรองประธาน

กรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน 

ถ้าไม่มีรองประธานหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติ

หน้าท่ีได้ ให้กรรมการซึง่มาประชมุเลือกกรรมการ

คนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

การวินิจฉยัชีข้าดของท่ีประชมุให้ถือเสียงข้างมาก 

กรรมการคนหนึ่ ง มี เสี ยงหนึ่ ง เสี ยงใ น ก า ร

ลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียใน

เร่ืองใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 

ข้อ 22.   ในการประชุมคณะกรรมการต้องมี

กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ

จํานวนกรรมการทัง้หมดจงึจะเป็นองค์ประชมุ ใน

กรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชมุหรือไม่

สามารถปฏิบัติหน้า ท่ี ไ ด้  ถ้า มีรองประธาน

กรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน 

ถ้าไม่มีรองประธานหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติ

หน้าท่ีได้ ให้กรรมการซึง่มาประชมุเลือกกรรมการ

คนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

การวินิจฉยัชีข้าดของท่ีประชมุให้ถือเสียงข้างมาก 

กรรมการคนหนึ่ ง มี เสี ยงหนึ่ ง เสี ยงใน ก า ร

ลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียใน

เร่ืองใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 
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ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในท่ีประชุม

ออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 

ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในท่ีประชุม

ออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 

ประธานกรรมการหรือประธานในที่ประชุม

อ า จ กํ า ห น ด ใ ห้ จั ด ก า ร ป ร ะ ชุ ม ผ่ า น ส่ื อ

อิ เ ล็กท รอนิ กส์ก็ ไ ด้  โดย ให้ ปฏิ บัติตาม

ห ลักเกณ ฑ์แ ละ วิ ธีกา รตา มที่กฎหมาย

กําหนด  

ข้อ 24.   ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้

ประธานกรรมการหรือผู้ซึง่เป็นประธานกรรมการ

มอบหมายส่งหนงัสือนดัประชมุไปยงักรรมการไม่

น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชมุ เว้นแต่กรณีจําเป็น

รีบด่วนเพ่ือรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท 

จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกําหนดวัน

ประชมุให้เร็วกว่านัน้ก็ได้ 

ข้อ 24.   ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้

ประธานกรรมการหรือผู้ซึง่เป็นประธานกรรมการ

มอบหมายส่งหนงัสือนดัประชมุไปยงักรรมการไม่

น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชมุ เว้นแต่กรณีจําเป็น

รีบด่วนเพ่ือรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท 

จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกําหนดวัน

ประชุมให้เร็วกว่านัน้ก็ได้ ทั้งน้ี การส่งหนังสือ

เ ชิ ญ ป ร ะ ชุ ม ไ ป ยั ง ก ร ร ม ก า ร จ ะ ส่ ง โ ด ย

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 

ข้อ 27.   คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น

เ ป็นการประ ชุม วิสามัญ เ ม่ือ ใด ก็ ไ ด้ตาม ท่ี

เห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นรวมกนันับจํานวนหุ้นได้

ไม่น้อยกว่าหนึง่ในห้าของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้

ทัง้หมด หรือมีผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึง่มีหุ้น

นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจํานวน

หุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด จะเข้าช่ือกันทําหนงัสือ

ขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการ

ประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้ แต่ต้องระบเุหตผุลใน

การท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือ

ดงักล่าวด้วย ในกรณีเช่นนีค้ณะกรรมการต้องจดั

ให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้ นภายใน 1 เดือน นับแต่

วนัท่ีได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

ข้อ 27.   คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น

เ ป็นการประ ชุม วิสามัญ เ ม่ือ ใด ก็ ไ ด้ตามท่ี

เห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนที่

มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของ

จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด จะเข้าช่ือกันทํา

หนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น

เป็นการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้ แต่ต้องระบุ

เร่ืองและเหตผุลในการท่ีขอให้เรียกประชมุไว้ให้

ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี ้

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้ น

ภายในส่ีสิบห้าวันนบัแต่วนัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้

ถือหุ้น 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มี

การประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตาม

วรรคหน่ึง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าช่ือกันหรือ

ผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จํานวนหุ้นตามที่

บังคับไว้น้ันจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในส่ี

สิบห้าวันนับแต่วันครบกําหนดระยะเวลา

ตามวรรคหน่ึง ในกรณีเช่นน้ี ให้ถือว่าเป็น

การประชุมผู้ ถือหุ้ นที่คณะกรรมการเรียก

ประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย

อันจําเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม

และอํานวยความสะดวกตามสมควร 



 

11 

ข้อบงัคับฉบบัปัจจุบนั ข้อบงัคับฉบบัแก้ไขเพิ่มเติม 

ในกรณีทีป่รากฏว่าการประชุมผู้ถือ

หุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตาม

วรรคสองคร้ังใด จํานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วม

ประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามทีก่ําหนด

ไว้ในข้อบังคับฉบับน้ี ผู้ถือหุ้นตามวรรคสอง

ต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่

เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการประชุมในคร้ังน้ัน

ให้แก่บริษัท 

 

ความเหน็คณะกรรมการ  

 เห็นควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัให้แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 22 ข้อ 24 

และข้อ 27 ตามท่ีนําเสนอ 

จาํนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมต ิ

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

วาระที่ 10 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้ นโปรดเข้าร่วมจัดการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2562 ครัง้ท่ี 26 ในวัน

พฤหัสบดีท่ี 17 มกราคม 2562 เวลา 10:00 น. ณ ห้องวิคเตอร์  2 - 3  วิคเตอร์ คลับ ชัน้ 8 สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  

เลขท่ี 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โดยขอให้ศึกษาข้อมูลเอกสารและหลักฐานท่ี

ผู้ เข้าร่วมประชมุต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชมุ วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผู้

ถือหุ้น ดงัมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5  โดยบริษัทฯ จะดําเนินการประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ตามเอกสาร

แนบ 6  

 ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ

บริษัทฯ เข้าประชุมและออกเสียงแทนตน  ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายนามและ

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4 และส่งหนังสือมอบฉันทะตามเอกสารแนบ 9 พร้อมเอกสารประกอบมายัง             

เลขานกุารบริษัท ณ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) ชัน้ 36  สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  

เลขท่ี 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โดยให้เอกสารส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันพุธท่ี 16 

มกราคม 2562  

เพ่ือความสะดวกหากผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตัง้บคุคลอื่นเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนในการ

ประชุมครัง้นี ้โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ท่ีส่งมาตามเอกสารแนบ 9 หรือสามารถ 

Download หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและ

แต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น) ได้ท่ี www.goldenland.co.th โดยให้เลือกใช้แบบ

ใดแบบหนึง่ตามท่ีระบไุว้เท่านัน้ 
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ทัง้นี ้เพ่ือให้การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2562 ครัง้ท่ี 26 เป็นไปด้วยความสะดวก

รวดเร็วและเรียบร้อย บริษัทฯ จะเปิดให้ท่านผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ตัง้แต่เวลา 08:00 น. ของวนัประชมุ ณ 

ห้องวิคเตอร์  2 – 3  วิคเตอร์ คลับ ชัน้ 8 สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  เลขท่ี 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก 

กรุงเทพมหานคร 10500 

อนึ่ง บริษัทฯ กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจําปี 2562 ครัง้ท่ี 26 ในวันท่ี 14 

ธันวาคม 2561 (Record Date) 

  ขอแสดงความนบัถือ  

  

(นายธนพล ศิริธนชยั) 

 

  ประธานอํานวยการ  

 บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 


	หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 26
	วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครั้งที่ 25 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561
	วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
	วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
	วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไร เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
	วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2562
	วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2562
	วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562
	วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม ในวงเงินจำนวนไม่เกิน 3,000 ล้านบาท
	วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 ข้อ 24 และข้อ 27 ในเรื่องการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
	วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
	กรรมการที่เข้าร่วมประชุม:
	ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม:
	ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม
	ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม
	วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งที่ 24  ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560
	วาระที่ 2  รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560
	วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560
	วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไร เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จากผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2560
	วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2561
	วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2561
	วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561
	วาระที่ 8  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
	ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
	1. นายวันชัย ศารทูลทัต

	ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
	2. นายโชติพัฒน์ พีชานนท์

	ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
	3. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร

	นิยามกรรมการอิสระ
	เรื่อง การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ครั้งที่ 26
	ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
	1. นายชายน้อย เผื่อนโกสุม
	ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
	2. นายอุดม พัวสกุล

	เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน  และการออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 26  ของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
	ข้อบังคับของบริษัท (เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และวิธีการลงคะแนนเสียง)
	แบบขอรับรายงานประจำปี 2561 ในแบบรูปเล่ม
	แผนที่ของสถานที่จัดประชุม
	หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก
	หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
	ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
	หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค
	ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค



