ที่ GOLD 2561-62/009
ทะเบียนเลขที่ 0107537002273
14 ธันวาคม 2561
เรื่อง
เรียน

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 ครัง้ ที่ 26
ท่านผู้ถือหุ้น

หนังสือบอกกล่ าวเรียกประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2562 ครั้ งที่ 26
ด้ วยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท แผ่นดินทอง พร็ อพเพอร์ ตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ครัง้ ที่
1/2561-62 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ได้ มีมติให้ จดั การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 ครัง้ ที่ 26 ในวันพฤหัสบดีที่
17 มกราคม 2562 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 บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ครั ง้ ที่ 25 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 18 มกราคม 2561
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ครัง้ ที่ 25 ได้ จดั ขึ ้นเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 และบริ ษัทฯ ได้
จัดทํารายงานการประชุมส่งให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด
พร้ อมทัง้ เผยแพร่ ผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ www.goldenland.co.th แล้ ว โดยมีรายละเอียดตามสําเนา
รายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบ 1
ความเห็นของคณะกรรมการ
เห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ครัง้ ที่ 25 ซึง่ จัดขึ ้นเมื่อวันที่ 18 มกราคม
2561 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้ มีการบันทึกรายงานไว้ อย่างถูกต้ องแล้ ว ให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
รับรองรายงานการประชุมครัง้ ดังกล่าว
จํานวนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่ านมติ
คะแนนเสียงข้ างมากของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2561
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
บริ ษัทฯ ได้ จัดทํารายงานผลการดําเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของบริ ษัทฯ ซึ่งเกิดขึน้ ในปี
สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี 2561 ตาม เอกสารแนบ 2
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นควรเสนอรายงานผลการดําเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของบริ ษัทฯ ในปี สิน้ สุดวันที่ 30
กันยายน 2561 ให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ
จํานวนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่ านมติ
วาระนี ้เป็ นวาระเพือ่ รับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

1

วาระที่ 3

พิ จ ารณาอนุ มั ติ ง บแสดงฐานะทางการเงิน และงบกํา ไรขาดทุ น สํา หรั บ ปี สิ น้ สุ ด วั น ที่ 30
กันยายน 2561
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตามข้ อบังคับของ
บริ ษัทฯ ข้ อ 37 กําหนดว่า คณะกรรมการบริ ษัทต้ องจัดให้ มีการทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วัน
สิน้ สุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจําปี เพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน และต้ องจัดให้ ผ้ สู อบบัญชีตรวจสอบให้ เสร็จก่อนนําเสนอต่อ
ทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้น
สําหรับงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุน สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ซึง่ ผู้สอบ
บั ญ ชี รั บ อนุ ญ าตของบริ ษั ท ฯ ได้ ตรวจสอบและรั บ รองแล้ ว และคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่าถูกต้ องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจําปี 2561 ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือบอกกล่าว
เรียกประชุมในครัง้ นี ้ ตามเอกสารแนบ 2
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุน สําหรั บปี
สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และ
ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ ว
จํานวนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่ านมติ
คะแนนเสียงข้ างมากของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมตั ิการจ่ ายเงินปั นผลและจัดสรรกําไร เพื่อเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย จากผล
การดําเนินงานสําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2561
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีและทุน
สํารองต่างๆ ทัง้ หมดของงบการเงิ นรวม ภายใต้ เงื่อ นไขของแผนการลงทุน ความจําเป็ นและความ
เหมาะสมอื่นในอนาคต การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวข้ างต้ นจะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริ ษัท และผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม เว้ นแต่เป็ นการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลที่ให้ คณะกรรมการ
บริ ษัทมีอํานาจอนุมตั ิให้ จ่ายเงินปั นผลได้ และรายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้น
คราวต่อไป ตามข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 39
โดยในปี 2561 สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 บริ ษัทฯ มีกําไรสุทธิสําหรับปี ตามงบการเงินรวม จํานวน
2,109.61 ล้ านบาท ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด และตามข้ อบังคับของ
บริ ษัทฯ ข้ อ 40 บริ ษัทฯ ต้ องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของ
กําไรสุทธิประจําปี หักด้ วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสํารองนี ้จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อย
ละ 10 ของทุนจดทะเบียน บริษัทฯ ได้ เสนอขอจัดสรรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมายไว้ จํานวน 120 ล้ านบาท
หลังจากจัดสรรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมายแล้ ว บริษัทฯ มีกําไรสุทธิสาํ หรับปี ทยี่ งั ไม่ได้ จดั สรร กําไรสะสม
และกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปั นผลได้ และเมื่อพิจารณาตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติ
บริ ษัทมหาชนจํากัด และตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 39 คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ จ่ายเงิน
ปั นผลประจําปี 2561 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.46 บาท สําหรับหุ้นสามัญจํานวน 2,323,720,000
หุ้น รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 1,068.91 ล้ านบาท โดยจะจ่ายเงินปั นผล ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุด
ทะเบี ย นผู้ถื อ หุ้น (Record Date) ในวัน ศุก ร์ ที่ 14 ธั น วาคม 2561 และกํ า หนดจ่ า ยเงิ น ปั น ผลในวัน
2

พฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 โดยจ่ายจากกําไรที่เสียภาษี ในอัตราร้ อยละ 20 สําหรับผู้ถือหุ้นที่เป็ น
บุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ เท่ากับเงินปั นผลคูณสองส่วนแปด
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมตั ิการจัดสรรกําไรสําหรับผลการดําเนินงานปี 2561 เพื่อเป็ นทุน
สํารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปั นผล ดังนี ้
• จัดสรรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย จํานวน 120 ล้ านบาท
• จ่ายเงินปั นผลจากผลประกอบการปี 2561 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.46 บาท รวมเป็ นเงิน
จํานวนประมาณ 1,068.91 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้ จ่ายแก่ผ้ ถู ือหุ้นเฉพาะ
ผู้มีสิทธิได้ รับเงินปั นผลตามข้ อบังคับของบริ ษัทตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกําหนดรายชื่อผู้ถือ
หุ้นที่มีสิทธิ รับเงิน ปั นผลในวันศุก ร์ ที่ 14 ธันวาคม 2561 โดยมีกําหนดจ่า ยเงิ น ปั นผลในวัน
พฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
ทัง้ นี ้ การจ่ า ยเงิ น ปั น ผลในอัต ราดัง กล่ า วข้ า งต้ น เป็ น อัต ราที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท พิ จ ารณาเห็ น ว่ า
เหมาะสมและเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผล โดยคิดเป็ น ประมาณร้ อยละ 50.7 และร้ อยละ 47.5
ของกําไรสุทธิสําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ตามงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ
ตามลําดับ
การจ่ายเงินปั นผล จากผลประกอบการสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.46 บาท
นี ้ จะสูงกว่าปี 2560 โดยในปี 2560 บริ ษัทฯ มีการจ่ายเงินปั นผลเท่ากับ 0.25 บาทต่อหุ้น มูลค่า 580.93
ล้ านบาท สัดส่วนที่จ่ายคิดเป็ นร้ อยละ 53.1 และร้ อยละ 54.2 ของกําไรสุทธิ จากงบการเงินรวมและงบ
การเงินฉพาะกิจการตามลําดับ
จํานวนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่ านมติ
คะแนนเสียงข้ างมากของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารเลื อ กตั ง้ กรรมการแทนกรรมการที่ ต้ อ งพ้ น จากตํา แหน่ งตามวาระ
ประจําปี 2562
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตามข้ อบังคับของ
บริ ษัทฯ ข้ อ 17 กําหนดให้ กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญผู้ถือ หุ้น
ประจําปี ทุกครั ง้ โดยให้ กรรมการที่อ ยู่ในตําแหน่งนานที่สุดเป็ นผู้ออกจากตําแหน่ง ซึ่งในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ครัง้ นี ้มีกรรมการที่ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ 3 คน คือ
1) นายวันชัย ศารทูลทัต
2) นายโชติพฒ
ั น์ พีชานนท์
3) นายสิทธิชยั ชัยเกรียงไกร

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ

ทัง้ นี ้ บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษัท
สําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2562 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 มิถนุ ายน
2561 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2561 ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปรากฏว่าไม่
มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการบริษัท
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการซึง่ ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ เสีย ได้ พิจารณาแล้ วเห็นชอบกับข้ อเสนอของคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ซึง่ ไม่รวมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาที่เป็ นผู้มีส่วนได้ เสีย
3

เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ต้องพ้ นจากตําแหน่ง
ตามวาระกลับเข้ าดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึง่ และดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการ
ชุดย่อยเช่นเดิม จํานวน 3 ท่าน ดังนี ้
1) นายวันชัย ศารทูลทัต
2) นายโชติพฒ
ั น์ พีชานนท์
3) นายสิทธิชยั ชัยเกรียงไกร

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ

ทังนี
้ ้ เนื่องจากเห็นว่าบุคคลดังกล่าวข้ างต้ นเป็ นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตาม
พระราชบัญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจํ า กัด และไม่ มี ลัก ษณะต้ อ งห้ า มแต่ ง ตัง้ ให้ เ ป็ น กรรมการบริ ษั ท ของ
สํ า นัก งานคณะกรรมการกํ า กับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ และทางการที่ เ กี่ ย วข้ อ ง รวมถึง มี
คุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และปฏิบตั ิงานในตําแหน่งหน้ าทีเ่ ป็ นอย่างดีตลอด
มา โดยนายวันชัย ศารทูลทัต มีคุณสมบัติท่ีจะดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการอิสระ สามารถให้ ความเห็น
อย่างเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริหาร อีกทังได้
้ ้ นําความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ มาให้ ข้อเสนอแนะ
อันเป็ นประโยชน์ในการกําหนดกลยุทธ์และนโยบายการดําเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ได้ ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระของบริ ษัทมาแล้ ว
เป็ นเวลา 6 ปี นับตัง้ แต่เข้ ารับตําแหน่งกรรมการอิสระ หากรวมระยะเวลา 3 ปี ที่เสนอให้ ดํารงตําแหน่ง
ต่อไปอีกวาระ จะได้ ระยะเวลาดํารงตําแหน่งรวมทังสิ
้ ้น 9 ปี ทังนี
้ ้ ประวัติย่อและข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องของผู้ที่
ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ ระยะเวลาที่เคยดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ ข้ อมูลการเข้ าร่ วมประชุม
คณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อยในรอบปี ที่ผ่านมา ข้ อมูลการถือหุ้นในบริ ษัท ข้ อมูลการดํารงตําแหน่ง
กรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ รวมทังข้
้ อมูลความสัมพันธ์ ของผู้ได้ รับ
เสนอชื่อ รวมทังนิ
้ ยามกรรมการอิสระของบริ ษัทฯ ปรากฏตามประวัติย่อของกรรมการที่ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้
ถือหุ้น พร้ อมกับหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมในครัง้ นี ้ ตามเอกสารแนบ 3
จํานวนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่ านมติ
คะแนนเสียงข้ างมากของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจําปี 2562
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ซึง่ กําหนดให้ ที่ประชุมผู้
ถือหุ้นอนุมตั ิการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือ หุ้นพิ จารณาคงค่า ตอบแทนรายเดือ นและค่า เบีย้ ประชุม
กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2562 ในอัตราเดิมตังแต่
้ ที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560 ครัง้ ที่ 24 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ดังนี ้
ประธาน

หน่ วย : บาท/บุคคล
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
ค่าตอบแทนคณะกรรมการกํากับดูแลบรรษัทภิบาล

สมาชิก

ค่ าเบีย้
ประชุม

ค่ าตอบแทน
รายเดือน

ค่ าเบีย้
ประชุม

ค่ าตอบแทน
รายเดือน

25,000
22,000
22,000

35,000

20,000
18,000
18,000

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

25,000
40,000
-
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หมายเหตุ
/1 ไม่รวมกรรมการบริหารซึง่ เป็ นผู้บริหารของบริษัทฯ
อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็ นการส่งเสริมการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการบริษัทในการสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ แก่
บริ ษัทฯ อย่างยั่งยืน คณะกรรมการเห็นชอบตามข้ อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและ
สรรหา ซึง่ ได้ พิจารณาอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทตามความเหมาะสมกับขอบเขตหน้ าที่
ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ ้นของคณะกรรมการแต่ละชุด ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการ
ปฏิบตั ิงานในสภาวะการณ์ปัจจุบนั รวมถึงความต้ องการของบริษัทฯ ที่กําลังขยายตัวทางธุรกิจอย่างมาก
เปรี ยบเทียบข้ อมูลอ้ างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
ปรับเพิ่มวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2562 เมื่อรวมกับค่าตอบแทน
พิ เ ศษ (ถ้ ามี ) จะไม่ เ กิ น วงเงิ น 12,000,000 บาท (สิ บ สองล้ า นบาท) เพิ่ ม ขึ น้ จากปี 2561 จํ า นวน
3,000,000 บาท ทังนี
้ ้ ไม่มีค่าตอบแทนที่ไม่เป็ นตัวเงินหรือผลประโยชน์อื่น โดยในส่วนค่าตอบแทนพิเศษ
ให้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็ นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมจากผล
ประกอบการของบริษัทฯ เป็ นสําคัญ โดยบริษัทฯ ได้ จ่ายค่าตอบแทนให้ แก่กรรมการ ในรอบปี 2561 รวม
เป็ นเงินจํานวน 8,982,000 บาท (แปดล้ านเก้ าแสนแปดหมื่นสองพันบาท)
จํานวนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่ านมติ
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมตั ิการแต่ งตัง้ และกําหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจําปี 2562
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตามข้ อบังคับของ
บริ ษัทฯ ข้ อ 41 กําหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินค่า
สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาคุณสมบัติ ประวัติ การปฏิบตั ิหน้ าที่ของผู้สอบบัญชีแต่ละคน ความ
ต่อเนื่องและประสิทธิ ภาพในการตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสมของอัตราค่าสอบบัญชีปี 2562 จึง
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2561-62 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีสําหรับงบการเงินของบริ ษัท และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เพื่ออนุมัติแต่งตัง้ บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ โดยมีผ้ ูสอบ
บัญชีคนใดคนหนึง่ ดังต่อไปนี ้ เป็ นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินบริษัทฯ ประจําปี 2562
1. นางวิไล
บูรณกิตติโสภณ
2. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส
3. นางศศิธร
พงศ์อดิศกั ดิ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3920 หรือ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 หรือ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8802

เนื่องจาก บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เสนอราคาค่าบริ การสอบบัญชีที่สมเหตุสมผลเมื่อ
เปรียบเทียบกับขอบเขตของงาน
นอกจากนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ เสนอต่อ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2561-62 เพื่อ
พิจารณาให้ ความเห็นชอบ และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมตั ิกําหนดค่าตอบแทนการสอบ
บัญชีของบริษัทฯ ในปี 2562 จํานวนรวม 1,350,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
- ค่าตรวจสอบงบการเงินประจําปี ของบริษัทฯ เป็ นจํานวน 600,000 บาท
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ เป็ นจํานวน 750,000 บาท
ทังนี
้ ้ ค่าสอบบัญชีประจําปี เพิ่มขึ ้นจากปี 2561 จํานวน 30,000 บาท
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บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด และผู้สอบบัญชีทงั ้ 3 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์ และส่วนได้ เสีย
กับบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ ผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมี
ความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย รวมถึง
ผู้ส อบบัญ ชี ทัง้ 3 ท่ า นข้ า งต้ น ไม่ มี ผ้ ูส อบบัญ ชี ท่ า นใดที่ ป ฏิ บัติ ห น้ า ที่ ม าแล้ ว เกิ น กว่ า ระยะเวลาที่
หลักเกณฑ์ตามประกาศที่เกี่ยวข้ องกําหนด
นอกจากนี ้ บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด รวมถึงบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกับ บริ ษัท
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นผู้สอบบัญชีประจําปี 2562 ของบริ ษัทย่อยของ
บริษัทด้ วย
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการได้ พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ วเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นอนุมตั ิการแต่งตังและกํ
้
าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ดังนี ้
1.

ให้ แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ให้ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
ดังมีรายนามต่อไปนี ้
1. นางวิไล
บูรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3920 หรือ
2. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 หรือ
์
3. นางศศิธร
พงศ์อดิศกั ดิ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8802
โดยให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอํานาจตรวจสอบ ทํา และลงนามในรายงานการสอบบัญชี โดย
ในการพิจารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการได้ พิจารณาถึงความพร้ อม ขอบเขตการให้ บริ การ อัตราค่า
สอบบัญชี ประกอบกับประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี และมีความเป็ นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ และ
ไม่ มี ส่ ว นได้ เ สี ย กับ บริ ษัท ฯ บริ ษั ท ย่ อ ย ผู้บ ริ ห าร ผู้ถื อ หุ้น รายใหญ่ หรื อ ผู้ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ บุคคล
ดังกล่าว กระบวนการสอบบัญชี รวมทังความต่
้
อเนื่องในการตรวจสอบ
ทัง้ นี ้ นางวิไล บูรณกิตติโสภณ ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ในปี 2558 - 2561
และเป็ นผู้ลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีปี 2559 - 2561 นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ได้ รับการ
เสนอชื่อเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ในปี 2559 - 2561 และเคยเป็ นผู้ลงนามในรายงานการสอบ
บัญชีปี 2552 และปี 2555 - 2558 ส่วนนางศศิธ ร พงศ์ อ ดิศักดิ์ ยังไม่เคยได้ รับการเสนอชื่อ เป็ น
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
2. กําหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน 1,350,000 บาท (หนึง่ ล้ านสามแสนห้ าหมื่นบาท
ถ้ วน) ประกอบด้ วย
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจําปี ของบริษัทฯ
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ
รวมทังสิ
้ ้น

600,000
750,000
1,350,000

บาท
บาท
บาท

ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยได้ จ่ายค่าสอบบัญชีประจําปี 2559 ถึงปี 2561 ให้ แก่ผ้ สู อบบัญชีจาก
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด สําหรับการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริ ษัท
ฯ และบริษัทย่อย มีรายละเอียดดังนี ้
หน่วย : บาท

รายการ

2561

2560/1

2559

ค่ าสอบบัญชี (Audit Fee)
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ

1,320,000

1,000,000

1,120,000
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หน่วย : บาท

รายการ
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย
รวมค่ าสอบบัญชี
ค่ าบริการอื่น (Non- Audit Fee)
ค่าบริการให้ คําปรึกษา
ค่าอบรมมาตรฐานบัญชี

2561
5,350,000
6,670,000

2560/1
4,900,000
5,900,000

2559
4,530,000
5,650,000

330,000
79,612

520,000
-

-

/1 สําหรั บรอบระยะเวลาบัญชีระหว่ างวันที่ 1 มกราคม - 30 กันยายน 2560

จํานวนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่ านมติ
คะแนนเสียงข้ างมากของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมตั ใิ ห้ บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม ในวงเงินจํานวนไม่ เกิน 3,000 ล้ าน
บาท
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
บริ ษัทฯ มีความประสงค์ที่จะออกและเสนอหุ้นกู้เพิ่มเติม ในวงเงินจํานวนไม่เกิน 3,000 ล้ านบาท โดย
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ทงหมดไม่
ั้
เกิน 13,000 ล้ านบาท เพื่อใช้ ในการประกอบธุรกิจทัว่ ไป และ/หรือ ชําระคืน
เงินกู้ และ/หรือ ใช้ ในการลงทุนของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย และ/หรือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นว่าการออกหุ้นกู้ดงั กล่าวมีความเหมาะสมและเป็ นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีการขยาย
ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง การออกและเสนอขายหุ้นกู้จึงเป็ นทางเลือกหนึ่งในการระดมทุนที่มีประโยชน์อย่าง
มากในการลดต้ นทุนทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
อนุมตั ิการออกหุ้นเพิ่มเติม ในวงเงินจํานวนไม่เกิน 3,000 ล้ านบาท โดยมูลค่ารวมของหุ้นกู้ทงหมดไม่
ั้
เกิน
13,000 ล้ านบาท
รายละเอียดของหุ้นกู้ทีจ่ ะออกและเสนอขายมีดงั นี ้
ชนิด
: หุ้นกู้ทกุ ประเภทและรู ปแบบ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ หรือ ไม่ระบุชื่อผู้ถือ
มีหรือไม่มี หลักประกันหรือผู้คํ ้าประกัน มีหรือไม่มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
ด้ อยสิทธิหรือ ไม่ด้อยสิทธิ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั ความเหมาะสมของภาวะ
ตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว และปั จจัย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
สกุลเงิน

:

เงินบาท และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศในจํานวนเทียบเท่า

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่จะขอ
อนุมตั ิเพิ่มในครัง้ นี ้

:

3,000 ล้ านบาท

มูลค่ารวมของหุ้นกู้

:

มูลค่ารวมหุ้นกู้ทงั ้ หมดไม่เกิน 13,000 ล้ านบาท หรื อในสกุลเงิน
อื่นในจํานวนที่เทียบเท่า (ซึง่ มาจากมูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ขออนุมตั ิ
ในครั ง้ นีจ้ ํานวน 3,000 ล้ านบาท รวมกับมูลค่าหุ้นกู้รวมที่ได้ รับ
อนุมัติจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 และ 2560)
ทัง้ นีบ้ ริ ษัทฯ อาจจะดําเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในคราว
เดียวหรื อหลายคราว และ/หรื อเป็ นโครงการ และสามารถเสนอ
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ขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนในรู ปแบบต่างๆ กัน
ได้ ในวั น เดี ย วกั น ( Revolving Basis) ทั ง้ นี ห้ ้ ุ นกู้ ที่ บ ริ ษั ทฯ
ออกจํ า หน่ า ยแล้ ว แต่ ยัง ไม่ ไ ด้ รั บ การไถ่ ถ อนไม่ ว่ า ณ ขณะใด
ขณะหนึง่ จะต้ องมีจํานวนไม่เกินวงเงิน 13,000 ล้ านบาท
อัตราดอกเบี ้ย

:

ขึ ้นอยู่กบั สภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละ
ครัง้

อายุของหุ้นกู้

:

ไม่ เ กิ น 7 ปี นับ จากวัน ที่ อ อกหุ้น กู้ใ นแต่ ละครั ง้ ทัง้ นี อ้ ยู่ภายใต้
ข้ อกํ า หนดของคณะกรรมการกํ า กั บ ตลาดทุ น และ/หรื อ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การไถ่ถอนก่อนกําหนด

:

ผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรื อ บริ ษัท อาจมีสิทธิ หรื อ ไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้
ก่อ นครบกําหนดทัง้ นีข้ ึน้ อยู่กับเงื่อ นไขของหุ้นกู้ที่อ อกในแต่ล ะ
คราว

การเสนอขาย

:

เสนอขายหุ้นกู้ทงั ้ หมดในคราวเดียวโดยแบ่งหุ้นกู้ออกเป็ นหลาย
ชุด หรื อ ชุดเดียว หรื อ ทยอยออกหุ้นกู้เป็ นหลายคราวก็ได้ โดย
อาจเสนอขายให้ แ ก่ ผ้ ูล งทุน ทั่ว ไป และ/หรื อ ให้ แ ก่ ผ้ ูล งทุน ใน
วงจํากัด และ/หรื อ ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรื อผู้ลงทุนราย
ใหญ่ และ/หรื อ ผู้ล งทุน ที่ มี ลัก ษณะเฉพาะตามความหมายที่
กําหนดไว้ ในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ท่ีเกี่ยวข้ องไม่ว่าจะเสนอขายในประเทศและ/หรื อ ใน
ต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อ คณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน และ/หรื อ ตามประกาศ กฏกระทรวง กฏระเบียบ
และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องที่มีผลใช้ บงั คับในขณะที่ออกและ
เสนอขายหุ้นกู้นนั ้

รวมถึงมีมติให้ นําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณาอนุมตั ิการมอบอํานาจให้ คณะกรรมการ
บริ ษัท และ/หรื อ กรรมการบริ หาร และ/หรื อบุคคลที่ได้ รับมอบหมาย ให้ มีอํานาจในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับ
และ/หรือ ต่อเนื่องกับการออกเสนอขายหุ้นกู้ ซึง่ รวมถึง (แต่ไม่จํากัดเพียง) เรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
1. การกําหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ อันจําเป็ นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและการเสนอขายหุ้น
กู้ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จํากัดเฉพาะ) เช่น การกําหนดชื่อ หุ้นกู้ ประเภท หลักประกัน (ถ้ ามี) สกุลเงิน
จํานวนเงิน อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี ้ย สิทธิในการไถ่ถอน วิธีการ
เสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย วิธีการชําระคืน วิธีจดั สรร และข้ อกําหนดสิทธิ เป็ นต้ น
ตามที่สภาวการณ์จะเอื ้ออํานวยและตามระยะเวลาที่เห็นสมควร โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ใน
รูปแบบต่าง ๆ กัน ครัง้ เดียวหรือแบ่งเป็ นคราวๆ ก็ได้
2. ดําเนินการต่างๆ ที่จําเป็ นและสมควร เพื่อการออกหุ้นกู้ดงั กล่าว และมีอํานาจแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้น
กู้และ/หรื อนายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรื อผู้จดั จําหน่าย และ/หรื อผู้รับประกันการจําหน่าย และ/หรือที่
ปรึกษาต่าง ๆ และ/หรื อบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรื อ หน่วยงาน
จัดอันดับเครดิต และ/หรือ ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็ นต้ น ตลอดจนดําเนินการขึ ้นทะเบียนหุ้นกู้กบั
สมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทยหรือตลาดรองอื่นๆ
3. การติดต่อ ให้ ข้อมูล เจรจา เข้ าทํา ลงนาม รับรอง และแก้ ไขเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้ องกับการ
ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จํากัดเพียง) คําขออนุญาต หนังสือ ชีช้ วน แบบแสดง
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รายการข้ อมูล รวมถึงเอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่ต้องยื่นให้ แก่สํานักงานคณะกรรมการกํ ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้
ดั ง กล่ า ว ตลอดจนติ ด ต่ อ ประสานงาน และการยื่ น เอกสารดั ง กล่ า วข้ างต้ นต่ อ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานอื่น หรือบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้ อง
4. การดําเนินการอื่นใด ที่จําเป็ นและสมควรเพื่อให้ การออกเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ บรรลุผลสําเร็จ
และเป็ นไปตามวัตถุประสงค์
จํานวนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่ านมติ
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง
ลงคะแนน
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พิจารณาอนุ มัติการแก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 22 ข้ อ 24 และข้ อ 27 ในเรื่ องการเรี ยก
ประชุมผู้ถอื หุ้นโดยผู้ถอื หุ้นของบริษัทฯ และการประชุมผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
เนื่อ งด้ วยประกาศคณะรั กษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 (“ประกาศที่ 74/2557”) เรื่ อ ง การ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับให้ มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ และคําสัง่ หัวหน้ าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่ อง การแก้ ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออํานวยความสะดวกในการ
ประกอบธุรกิจ ได้ มีการแก้ ไขมาตรา 100 ของพระราชบัญญัตบิ ริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ซึง่ เกี่ยวข้ อง
กับการเรี ยกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการบริ ษัทไม่จดั การประชุมผู้ถือหุ้น
ตามที่ผ้ ถู ือหุ้นร้ องขอ
ทัง้ นี ้ เพื่อ รองรั บการจัดการประชุมผ่ านสื่อ อิเล็ ก ทรอนิ กส์ และเพื่อ ให้ สอดคล้ อ งกับ มาตรา 100 ของ
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ที่มีการแก้ ไข บริ ษัทฯ จึงขอเสนอให้ มีการแก้ ไขข้ อบังคับ
ข้ อ 22 ข้ อ 24 และข้ อ 27 โดยให้ ย กเลิ ก ข้ อ ความเดิ ม และให้ ใ ช้ ข้ อ ความใหม่ ดัง ต่ อ ไปนี แ้ ทน และ
มอบหมายให้ บคุ คลที่กรรมการผู้มีอํานาจของบริ ษัทฯ มอบหมายมีอํานาจในการดําเนินการจดทะเบียน
แก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อบังคับของบริ ษัทฯ รวมทังแก้
้ ไข และ/หรื อเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้ อความให้ เป็ นไป
ตามคําสัง่ ของนายทะเบียนตามความจําเป็ น และเหมาะสมโดยที่ไม่กระทบต่อเนื ้อหาสาระของการแก้ ไข
เพิ่มเติมข้ อบังคับของบริษัทฯ
ข้ อบังคับฉบับปั จจุบนั

ข้ อบังคับฉบับแก้ ไขเพิ่มเติม

ข้ อ 22. ในการประชุ ม คณะกรรมการต้ องมี
กรรมการมาประชุ ม ไม่ น้ อยกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง ของ
จํานวนกรรมการทังหมดจึ
้
งจะเป็ นองค์ประชุม ใน
กรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่
สามารถปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ไ ด้ ถ้ ามี ร องประธาน
กรรมการให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธาน
ถ้ าไม่มีรองประธานหรื อ มีแต่ไม่สามารถปฏิ บัติ
หน้ าที่ได้ ให้ กรรมการซึง่ มาประชุมเลือกกรรมการ
คนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม

ข้ อ 22. ในการประชุ ม คณะกรรมการต้ องมี
กรรมการมาประชุ ม ไม่ น้ อยกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง ของ
จํานวนกรรมการทังหมดจึ
้
งจะเป็ นองค์ประชุม ใน
กรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่
สามารถปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ไ ด้ ถ้ ามี ร องประธาน
กรรมการให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธาน
ถ้ าไม่มีรองประธานหรื อ มีแต่ไม่สามารถปฏิบัติ
หน้ าที่ได้ ให้ กรรมการซึง่ มาประชุมเลือกกรรมการ
คนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี ้ขาดของที่ประชุมให้ ถือเสียงข้ างมาก การวินิจฉัยชี ้ขาดของที่ประชุมให้ ถือเสียงข้ างมาก
กรรมการคนหนึ่ ง มี เ สี ย งหนึ่ ง เสี ย งใ นการ กรรมการคนหนึ่ ง มี เ สี ย งหนึ่ ง เสี ย งในการ
ลงคะแนน เว้ น แต่ ก รรมการซึ่ง มี ส่ ว นได้ เ สี ย ใน ลงคะแนน เว้ น แต่ ก รรมการซึ่ง มี ส่ ว นได้ เ สี ย ใน
เรื่ อ งใดไม่มีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ เรื่ อ งใดไม่มีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้
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ถ้ า คะแนนเสี ย งเท่ า กัน ให้ ป ระธานในที่ ป ระชุม ถ้ า คะแนนเสี ย งเท่ า กัน ให้ ป ระธานในที่ ป ระชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
ออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
ประธานกรรมการหรื อประธานในที่ประชุม
อ า จ กํ าห น ดให้ จั ดการประชุ มผ่ าน สื่ อ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ กส์ ก็ ไ ด้ โดยให้ ปฏิ บั ติ ต าม
หลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารตามที่ ก ฎหมาย
กําหนด
ข้ อ 24. ในการเรี ยกประชุม คณะกรรมการ ให้
ประธานกรรมการหรื อผู้ซง่ึ เป็ นประธานกรรมการ
มอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่
น้ อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้ นแต่กรณีจําเป็ น
รี บด่วนเพื่อ รั กษาสิทธิ หรื อ ประโยชน์ ของบริ ษั ท
จะแจ้ งการนัดประชุมโดยวิธี อื่นและกําหนดวัน
ประชุมให้ เร็วกว่านันก็
้ ได้

ข้ อ 24. ในการเรี ยกประชุม คณะกรรมการ ให้
ประธานกรรมการหรื อผู้ซงึ่ เป็ นประธานกรรมการ
มอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่
น้ อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้ นแต่กรณีจําเป็ น
รี บด่วนเพื่อ รั กษาสิทธิ หรื อ ประโยชน์ ของบริ ษั ท
จะแจ้ งการนัดประชุมโดยวิธี อื่นและกําหนดวัน
ประชุมให้ เร็ วกว่านัน้ ก็ได้ ทั้งนี้ การส่ งหนั งสือ
เชิ ญ ประชุ มไปยั ง กรรมกา รจะส่ ง โดย
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ก็ได้

ข้ อ 27. คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น
เป็ นการประชุ ม วิ ส ามั ญ เมื่ อ ใดก็ ไ ด้ ตามที่
เห็นสมควร หรื อผู้ถือหุ้นรวมกันนับจํานวนหุ้นได้
ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในห้ าของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้
ทังหมด
้
หรือมีผ้ ถู ือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึง่ มีห้ นุ
นับรวมกันได้ ไม่น้อ ยกว่าหนึ่งในสิบของจํานวน
หุ้นที่จําหน่ายได้ ทงั ้ หมด จะเข้ าชื่อกันทําหนังสือ
ขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการ
ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลใน
การที่ ข อให้ เ รี ย กประชุมไว้ ใ ห้ ชัด เจนในหนังสือ
ดังกล่าวด้ วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้ องจัด
ให้ มี ก ารประชุมผู้ถื อ หุ้นภายใน 1 เดื อ น นับ แต่
วันที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้ อ 27. คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น
เป็ นการประชุ ม วิ ส ามั ญ เมื่ อ ใดก็ ไ ด้ ตามที่
เห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนที่
มีห้ ุนนั บรวมกันได้ ไม่ น้อยกว่ าร้ อยละสิบของ
จํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงั ้ หมด จะเข้ าชื่อกันทํา
หนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น
เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อ ใดก็ได้ แต่ต้อ งระบุ
เรื่ องและเหตุผลในการที่ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้
ชั ด เจนในหนั ง สื อ ดัง กล่ า วด้ วย ในกรณี เ ช่ น นี ้
คณะกรรมการต้ อ งจัด ให้ มี ก ารประชุม ผู้ถือ หุ้น
ภายในสี่สิบห้ าวันนับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจากผู้
ถือหุ้น
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่ จัดให้ มี
การประชุ ม ภายในกํ า หนดระยะเวลาตาม
วรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้ าชื่อกันหรือ
ผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้ จํานวนหุ้นตามที่
บังคับไว้ น้ั นจะเรี ยกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่
สิ บ ห้ า วั น นั บ แต่ วั น ครบกํ า หนดระยะเวลา
ตามวรรคหนึ่ ง ในกรณี เ ช่ น นี้ ให้ ถื อ ว่ าเป็ น
การประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ ค ณะกรรมการเรี ย ก
ประชุม โดยบริ ษัทต้ องรั บผิดชอบค่ าใช้ จ่าย
อั น จําเป็ นที่เกิดจากการจัดให้ มีการประชุม
และอํานวยความสะดวกตามสมควร
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ข้ อบังคับฉบับแก้ ไขเพิ่มเติม
ในกรณีทปี่ รากฏว่ าการประชุมผู้ถือ
หุ้นที่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตาม
วรรคสองครั้ งใด จํา นวนผู้ถือ หุ้นซึ่งมาร่ วม
ประชุมไม่ ครบเป็ นองค์ ประชุมตามทีก่ ําหนด
ไว้ ในข้ อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสอง
ต้ องร่ วมกั น รั บ ผิ ด ชอบชดใช้ ค่ าใช้ จ่ า ยที่
เกิดขึ้นจากการจัดให้ มีการประชุมในครั้ งนั้น
ให้ แก่ บริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ใิ ห้ แก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริษัท ข้ อ 22 ข้ อ 24
และข้ อ 27 ตามที่นําเสนอ
จํานวนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่ านมติ
คะแนนเสียงไม่น้อ ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง
ลงคะแนน
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พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)

จึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้ าร่ วมจัดการประชุมสามัญผู้ถือ หุ้นประจําปี 2562 ครั ง้ ที่ 26 ในวัน
พฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 10:00 น. ณ ห้ องวิคเตอร์ 2 - 3 วิคเตอร์ คลับ ชัน้ 8 สาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์
เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรั ก กรุ งเทพมหานคร 10500 โดยขอให้ ศึกษาข้ อ มูลเอกสารและหลัก ฐานที่
ผู้เข้ าร่ วมประชุมต้ องแสดงก่อนเข้ าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้
ถือหุ้น ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5 โดยบริ ษัทฯ จะดําเนินการประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ตามเอกสาร
แนบ 6
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้ ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของ
บริ ษัทฯ เข้ าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ แก่กรรมการอิสระของบริ ษัทฯ ดังมีรายนามและ
รายละเอี ย ดปรากฏตามเอกสารแนบ 4 และส่ ง หนัง สื อ มอบฉั น ทะตามเอกสารแนบ 9 พร้ อมเอกสารประกอบมายัง
เลขานุการบริษัท ณ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) ชัน้ 36 สาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์
เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร 10500 โดยให้ เอกสารส่งถึงบริ ษัทฯ ภายในวันพุธที่ 16
มกราคม 2562
เพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตังบุ
้ คคลอื่นเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการ
ประชุม ครั ง้ นี ้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนัง สือ มอบฉัน ทะแบบ ข ที่ ส่ ง มาตามเอกสารแนบ 9 หรื อ สามารถ
Download หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรื อแบบ ข หรื อแบบ ค (แบบ ค ใช้ เฉพาะกรณีผ้ ูถือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและ
แต่งตังให้
้ คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้ ที่ www.goldenland.co.th โดยให้ เลือกใช้ แบบ
ใดแบบหนึง่ ตามที่ระบุไว้ เท่านัน้
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ทัง้ นี ้ เพื่อ ให้ การลงทะเบียนเข้ าร่ วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 ครั ง้ ที่ 26 เป็ นไปด้ วยความสะดวก
รวดเร็ วและเรี ยบร้ อย บริ ษัทฯ จะเปิ ดให้ ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ ตงแต่
ั ้ เวลา 08:00 น. ของวันประชุม ณ
ห้ องวิคเตอร์ 2 – 3 วิคเตอร์ คลับ ชัน้ 8 สาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
อนึ่ง บริ ษัทฯ กําหนดรายชื่อ ผู้ถือ หุ้นที่มีสิทธิ เข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2562 ครั ง้ ที่ 26 ในวันที่ 14
ธันวาคม 2561 (Record Date)
ขอแสดงความนับถือ

(นายธนพล ศิริธนชัย)
ประธานอํานวยการ
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
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