ที่ GOLD 2562-63/018
ทะเบียนเลขที่ 0107537002273
13 ธันวาคม 2562
เรื่อง
เรียน

ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 ครัง้ ที่ 27
ท่านผูถ้ ือหุน้

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ครัง้ ที่ 27
ด้ว ยที่ ป ระชุม คณะกรรมการบริษัท แผ่น ดิน ทอง พร็อ พเพอร์ตี ้ ดีเ วลลอปเม้น ท์ จํา กัด (มหาชน) (“บริษัท ฯ”)
ครัง้ ที่ 1/2562-63 เมื่อ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือ หุ้นประจําปี 2563 ครัง้ ที่ 27 ในวัน
พฤหัสบดีท่ี 16 มกราคม 2563 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุมเดอะ มิตร-ติง้ รู ม สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้า
สามย่านมิตรทาวน์ เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ
ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้

วาระที่ 1

พิจ ารณารั บ รองรายงานการประชุ ม วิส ามัญ ผู้ถือ หุ้น ครั ้ง ที่ 1/2562-63 ซึ่ง ประชุ ม เมื่อ
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
การประชุม วิส ามัญผู้ถือ หุ้น ครัง้ ที่ 1/2562-63 ได้จัด ขึ น้ เมื่อ วัน ที่ 20 พฤศจิก ายน 2562 และบริษัทฯ
ได้จดั ทํารายงานการประชุมและจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
กําหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.goldenland.co.th แล้ว โดยมีรายละเอียดตาม
สําเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบ 1
ความเห็นของคณะกรรมการ
เห็นควรเสนอรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2562-63 ซึ่งจัดขึน้ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
ซึ่ง คณะกรรมการบริษัท เห็น ว่า ได้มีก ารบัน ทึก รายงานการประชุม ไว้อ ย่า งถูก ต้อ งแล้ว ให้ที่ป ระชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ รับรองรายงานการประชุมครัง้ ดังกล่าว
จํานวนเสียงทีต่ ้องใช้เพื่อผ่านมติ
คะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2562
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
บริษัทฯ ได้จดั ทํารายงานผลการดําเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญของบริษัทฯ ซึ่งเกิดขึน้ ในปี สิน้ สุด
วันที่ 30 กันยายน 2562 โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี 2562 ตามเอกสารแนบ 2
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็น ควรเสนอรายงานผลการดํา เนิ น งานและการเปลี่ย นแปลงที่ สาํ คัญ ของบริษัท ฯ ในปี สิ น้ สุด วัน ที่
30 กันยายน 2562 ให้ท่ีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ รับทราบ
จํานวนเสียงทีต่ ้องใช้เพื่อผ่านมติ
วาระนีเ้ ป็ นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
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วาระที่ 3

พิ จ ารณาอนุ มั ติ ง บแสดงฐานะทางการเงิ น และงบกํา ไรขาดทุ น สํา หรั บ ปี สิ ้น สุ ด วั น ที่
30 กันยายน 2562
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของ
บริษัท ฯ ข้อ 37 กํา หนดว่า คณะกรรมการบริษัท ต้อ งจัด ให้มีก ารทํา งบดุล และบัญ ชีกาํ ไรขาดทุน ณ
วัน สิ น้ สุด ของรอบปี บญ
ั ชีข องบริษัท ฯ เสนอต่อ ที่ป ระชุมสามัญผูถ้ ือ หุน้ ในการประชุมสามัญประจําปี
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุน และต้องจัดให้ผสู้ อบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนําเสนอ
ต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
สํา หรับ งบแสดงฐานะทางการเงิ น และงบกํา ไรขาดทุน สํา หรับ ปี สิ น้ สุด วัน ที่ 30 กัน ยายน 2562 ซึ่ง
ผู้ส อบบัญ ชีร ับ อนุญ าตของบริษัท ฯ ได้ต รวจสอบและรับ รองแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจําปี 2562 ซึ่งได้จดั ส่งให้ผถู้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสือบอกกล่าว
เรียกประชุมในครัง้ นี ้ ตามเอกสารแนบ 2
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็น ควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือ หุน้ อนุมัติง บแสดงฐานะทางการเงิน และงบกําไรขาดทุน สํา หรับปี
สิ น้ สุด วันที่ 30 กันยายน 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต และ
ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว
จํานวนเสียงทีต่ อ้ งใช้เพื่อผ่านมติ
คะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจ ารณาอนุ มัติก ารจ่า ยเงิน ปั น ผลและจัด สรรกํา ไร เพื่อ เป็ นทุน สํา รองตามกฎหมาย
จากผลการดําเนินงานสําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2562
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผูถ้ ือหุน้ ไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี และ
ทุน สํารองต่างๆ ทั้งหมดของงบการเงินรวม ภายใต้เงื่อนไขของแผนการลงทุน ความจําเป็ นและความ
เหมาะสมอื่นในอนาคต การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริษัท และผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม เว้นแต่เป็ นการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลที่ให้คณะกรรมการ
บริษัทมีอาํ นาจอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลได้ และรายงานให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบในการประชุมผูถ้ ือหุน้ คราว
ต่อไป ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39
โดยในปี 2562 สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทฯ มีกาํ ไรสุทธิสาํ หรับปี ตามงบการเงินรวม จํานวน
2,189.89 ล้า นบาท ตามมาตรา 116 แห่ ง พระราชบัญ ญั ติ บ ริษั ท มหาชนจํา กัด พ.ศ. 2535 และตาม
ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสํารองไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนีจ้ ะมีจาํ นวน
ไม่น อ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน บริษัทฯ ได้เสนอขอจัดสรรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมายไว้จาํ นวน
110 ล้านบาท
หลังจากจัดสรรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมายแล้ว บริษัทฯ มีกาํ ไรสุทธิสาํ หรับปี ท่ียงั ไม่ได้จดั สรร กําไรสะสม
และกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปั นผลได้ และเมื่อพิจารณาตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 39 คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้
จ่ า ยเงิ น ปั น ผลประจํา ปี 2562 ให้ แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้ น ในอั ต ราหุ้ น ละ 0.48 บาท สํา หรั บ หุ้ น สามั ญ จํา นวน
2,323,720,000 หุน้ รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 1,115.38 ล้านบาท โดยจะจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ที่มีช่อื ปรากฏ
อยู่ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ (Record Date) ในวันศุกร์ท่ี 24 มกราคม 2563 (เลื่อนจากเดิมซึ่งกําหนดไว้เป็ น
วันศุกร์ท่ี 13 ธันวาคม 2562 และได้ประกาศแจ้งเลื่อ นวันกําหนดรายชื่อ ผู้ถือ หุ้น ที่มีสิทธิ รับเงิน ปั น ผล
2

(Record Date) ผ่านช่อ งทางเผยแพร่ข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อ วันพุธ ที่ 11 ธันวาคม 2562) และ
กําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันศุกร์ท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2563 โดยจ่ายจากกําไรที่เสียภาษี ในอัตราร้อยละ 20
สําหรับผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปั นผลคูณสองส่วนแปด
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิการจัดสรรกําไรสําหรับผลการดําเนินงานปี 2562 เพื่อเป็ นทุน
สํารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปั นผล ดังนี ้
• จัดสรรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย จํานวน 110 ล้านบาท
• จ่ายเงินปั นผลจากผลประกอบการปี 2562 ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.48 บาท รวมเป็ นเงิน
จํานวนประมาณ 1,115.38 ล้านบาท ทัง้ นี ้ การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผถู้ ือหุน้ เฉพาะ
ผูม้ ีสิทธิได้รบั เงินปั นผลตามข้อบังคับของบริษัทตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกําหนดรายชื่อผูถ้ ือ
หุน้ ที่มีสิทธิรบั เงินปั นผลในวันศุกร์ท่ี 24 มกราคม 2563 (เลื่อนจากเดิมซึ่งกําหนดไว้เป็ นวันศุกร์
ที่ 13 ธันวาคม 2562 และได้ประกาศแจ้งเลื่อนวันกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิรบั เงินปั นผล
(Record Date) ผ่ า นช่ อ งทางเผยแพร่ข่า วของตลาดหลัก ทรัพย์ฯ เมื่ อ วัน พุธ ที่ 11 ธั น วาคม
2562) โดยมีกาํ หนดจ่ายเงินปั นผลในวันศุกร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
ทัง้ นี ้ การจ่ายเงินปั นผลในอัตราดังกล่าวข้างต้นเป็ นอัตราที่คณะกรรมการบริษทั พิจารณาเห็นว่าเหมาะสม
และเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผล โดยคิดเป็ นประมาณร้อยละ 50.9 และร้อยละ 53.3 ของกําไร
สุทธิสาํ หรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ตามงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการตามลําดับ
การจ่ายเงินปั นผล จากผลประกอบการสําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ในอัตราหุน้ ละ 0.48 บาท
นี ้ จะสูงกว่าปี 2561 โดยในปี 2561 บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปั นผลเท่ากับ 0.46 บาทต่อหุน้ มูลค่า 1,068.91
ล้านบาท สัดส่วนที่จ่ายคิดเป็ นร้อยละ 50.7 และร้อ ยละ 47.5 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินรวมและงบ
การเงินฉพาะกิจการตามลําดับ
จํานวนเสียงทีต่ อ้ งใช้เพื่อผ่านมติ
คะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัตกิ ารเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีต่ อ้ งพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ประจําปี 2563
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของ
บริษัทฯ ข้อ 17 กําหนดให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญผู้ถือหุน้
ประจําปี ทุกครัง้ โดยให้กรรมการที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สดุ เป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง ซึ่งในการประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ครัง้ นีม้ ีกรรมการที่ตอ้ งออกจากตําแหน่งตามวาระ 3 ท่านคือ
1) นายปณต สิรวิ ฒ
ั นภักดี
กรรมการ
2) นายธนพล ศิรธิ นชัย
กรรมการ
3) นายฐาปน สิรวิ ฒ
ั นภักดี
กรรมการ
ทั้งนี ้ บริษัทฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการบริษัท
สําหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2562
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุน้
ท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการบริษัท
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้ ีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ซึ่งไม่รวมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาที่เป็ นผูม้ ีส่วนได้เสีย
โดยบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อในครัง้ นีไ้ ด้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้ว ว่ามี
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คุณสมบัติท่เี หมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิการ
เลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งพ้นจากตําแหน่งตามวาระกลับเข้าดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการสืบ
ต่อไปอีกวาระหนึ่ง และดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยเช่นเดิม จํานวน 3 ท่าน ดังนี ้
1) นายปณต สิรวิ ฒ
ั นภักดี
กรรมการ
2) นายธนพล ศิรธิ นชัย
กรรมการ
3) นายฐาปน สิรวิ ฒ
ั นภักดี
กรรมการ
ทัง้ นี ้ เนื่องจากเห็นว่าบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็ นผูท้ ่ีมีความรู ้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามแต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมการบริษัท
ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และทางการที่เกี่ ยวข้อ ง รวมถึงมี
คุณสมบัติท่ีเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และปฏิบตั ิงานในตําแหน่งหน้าที่เป็ นอย่างดีตลอด
มา ทั้งนี ้ ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ ยวข้องของผูท้ ่ีได้รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ ระยะเวลาที่เคยดํารง
ตําแหน่งเป็ นกรรมการ ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อยในรอบปี ท่ีผ่านมา ข้อมูล
การถือหุน้ ในบริษัท ข้อมูลการดํารงตําแหน่งกรรมการหรือผูบ้ ริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการ
อื่นๆ รวมทัง้ ข้อมูลความสัมพันธ์ของผูไ้ ด้รบั เสนอชื่อ รวมทัง้ นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏตาม
ประวัติย่อของกรรมการที่ได้จัดส่งให้กับผูถ้ ื อหุ้น พร้อ มกับหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมในครัง้ นี ้ ตาม
เอกสารแนบ 3
ทั้งนี ้ เนื่องจากในปี 2562 นี ้ มีกรรมการของบริษัทฯ ที่ลาออกจากตําแหน่ง จํานวน 2 ท่าน และบริษัทฯ
ยังอยู่ระหว่างการสรรหาบุคคลที่มีความรู ้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติครบถ้วน เพื่อเข้าดํารงตําแหน่ง
กรรมการแทนที่กรรมการที่ได้ลาออกไปนั้น บริษัทฯ จึงขอสงวนให้จาํ นวนกรรมการของบริษัท มีจาํ นวน
คงเหลือ 9 ท่าน ต่อไป
จํานวนเสียงทีต่ ้องใช้เพื่อผ่านมติ
คะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจําปี 2563
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกําหนดให้ที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็ น ควรเสนอที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น พิ จ ารณาคงค่ า ตอบแทนรายเดื อ นและค่ า เบี ย้ ประชุ ม
กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2563 ในอัตราเดิมตัง้ แต่ท่ีได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2560 ครัง้ ที่ 24 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ดังนี ้
หน่วย : บาท/บุคคล

ประธาน
ค่าเบีย้ ประชุม ค่าตอบแทน
(บาท/ครั้ง)
รายเดือน
(บาท/เดือน)

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
25,000
35,000/
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร
25,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
40,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
22,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการกํากับดูแลบรรษัทภิบาล
22,000
/1
หมายเหตุ
ไม่รวมกรรมการบริหารซึ่งเป็ นผูบ้ ริหารของบริษัทฯ

สมาชิก
ค่าเบีย้ ประชุม ค่าตอบแทน
(บาท/ครั้ง)
รายเดือน
(บาท/เดือน)

20,000
18,000
18,000

25,000
20,000/1
30,000
-
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อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็ นการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่
บริษัทฯ อย่างยั่งยืน คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
ซึ่งได้พิจารณาอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทตามความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด ความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานใน
สภาวะการณ์ปัจจุบนั รวมถึงความต้องการของบริษัทฯ ที่กาํ ลังขยายตัวทางธุรกิจเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิง
จากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน จึงเห็นควรเสนอคงวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุด
ย่อย ประจําปี 2563 เมื่อรวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) จะไม่เกินวงเงิน 12,000,000 บาท (สิบสองล้าน
บาท) ซึ่งเท่ากับปี 2562 ทัง้ นี ้ ไม่มีค่าตอบแทนที่ไม่เป็ นตัวเงินหรือผลประโยชน์อื่น โดยในส่วนค่าตอบแทน
พิเศษให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็ นผูพ้ ิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมจากผล
ประกอบการของบริษัทฯ เป็ นสําคัญ โดยบริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ในรอบปี 2562 รวม
เป็ นเงินจํานวน 11,068,822 บาท (สิบเอ็ดล้านหกหมื่นแปดพันแปดร้อยยี่สบิ สองบาท)
จํานวนเสียงทีต่ อ้ งใช้เพื่อผ่านมติ
คะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั้งและกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจําปี 2563
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของ
บริษัทฯ ข้อ 41 กําหนดให้ท่ีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินค่า
สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติ ประวัติ การปฏิบตั ิหน้าที่ของผูส้ อบบัญชีแต่ละคน ความ
ต่อเนื่องและประสิทธิภาพในการตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสมของอัตราค่าสอบบัญชีปี 2563 จึงเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2562-63 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีสาํ หรับแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และเสนอต่อที่ประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่ออนุมัติแต่งตัง้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ
โดยมีผูส้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี ้ เป็ นผูส้ อบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ
ประจําปี 2563
1) นางวิไล
2) นางสาวนิตยา
3) นางศศิธร

บูรณกิตติโสภณ
เชษฐโชติรส
พงศ์อดิศกั ดิ์

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 3920 หรือ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 4439 หรือ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 8802

เนื่องจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เสนอราคาค่าบริการสอบบัญชีท่ีสมเหตุสมผลเมื่อ
เปรียบเทียบกับขอบเขตของงาน
นอกจากนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2562-63 เพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่ออนุมตั ิกาํ หนดค่าตอบแทนการสอบ
บัญชีของบริษัทฯ ในปี 2563 จํานวนรวม 1,400,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
- ค่าตรวจสอบงบการเงินประจําปี ของบริษัทฯ เป็ นจํานวน 650,000 บาท
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ เป็ นจํานวน 750,000 บาท
ทัง้ นี ้ ค่าสอบบัญชีประจําปี เพิ่มขึน้ จากปี 2562 จํานวน 50,000 บาท
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด และผูส้ อบบัญชีทงั้ 3 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับ
บริษัทฯ บริษัทย่อย ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือ ผูท้ ่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความ
เป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงผูส้ อบ
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บัญชีทงั้ 3 ท่านข้างต้น ไม่มีผสู้ อบบัญชีท่านใดที่ปฏิบตั ิหน้าที่มาแล้วเกินกว่าระยะเวลาที่หลักเกณฑ์ตาม
ประกาศที่เกี่ยวข้องกําหนด
นอกจากนี ้ บริษัท เคพีเ อ็ม จี ภูมิไ ชย สอบบัญ ชี จํา กัด รวมถึง บุค คลหรือ กิ จ การที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ได้รบั การเสนอชื่อเป็ นผูส้ อบบัญชีประจําปี 2563 ของบริษัทย่อย
ของบริษัทฯ ด้วย
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิการแต่งตัง้ และกําหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี ดังนี ้
1. ให้แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ให้เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ
ดังมีรายนามต่อไปนี ้
1) นางวิไล
2) นางสาวนิตยา
3) นางศศิธร

บูรณกิตติโสภณ
เชษฐโชติรส
พงศ์อดิศกั ดิ์

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 3920 หรือ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 4439 หรือ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 8802

โดยให้ผสู้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอาํ นาจตรวจสอบ ทํา และลงนามในรายงานการสอบบัญชี โดยใน
การพิจ ารณาแต่ง ตัง้ คณะกรรมการได้พิจ ารณาถึง ความพร้อ ม ขอบเขตการให้บ ริก าร อัต ราค่า
สอบบัญ ชี ประกอบกับ ประสบการณ์ข องผูส้ อบบัญชี และมีค วามเป็ น อิส ระ ไม่มีค วามสัม พันธ์
และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อ ย ผู้บริหาร ผู้ถือ หุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคล
ดังกล่าว กระบวนการสอบบัญชี รวมทัง้ ความต่อเนื่องในการตรวจสอบ
ทั้งนี ้ นางวิไล บูรณกิตติโสภณ ได้รบั การเสนอชื่อเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2558 - 2562 และ
เป็ นผูล้ งนามในรายงานของผูส้ อบบัญชีปี 2559 - 2562 นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ได้รบั การเสนอชื่อ
เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2559 - 2562 และเคยเป็ นผูล้ งนามในรายงานการสอบบัญชีปี 2552
และปี 2555 - 2558 ส่วนนางศศิธร พงศ์อดิศกั ดิ์ ยังไม่เคยได้รบั การเสนอชื่อเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ
2. กํา หนดค่ า สอบบัญ ชี ข องบริษั ท ฯ รวมทั้ง สิ น้ ไม่ เ กิ น 1,400,000 บาท (หนึ่ ง ล้า นสี่ แ สนบาทถ้ว น)
ประกอบด้วย
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจําปี ของบริษัทฯ
650,000 บาท
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ
750,000 บาท
รวมทัง้ สิน้
1,400,000 บาท
ทั้งนี ้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าสอบบัญชีประจําปี 2560 ถึงปี 2562 ให้แก่ผูส้ อบบัญชีจาก
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด สําหรับการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย มีรายละเอียดดังนี ้
รายการ
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย
รวมค่าสอบบัญชี
ค่าบริการอืน่ (Non- Audit Fee)
ค่าบริการให้คาํ ปรึกษา
ค่าอบรมมาตรฐานบัญชี
/1

หน่วย : บาท

2560/1

2562

2561

1,350,000
5,450,000
6,800,000

1,320,000
5,350,000
6,670,000

1,000,000
4,900,000
5,900,000

337,500
-

330,000
79,612

520,000
-

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 30 กันยายน 2560
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จํานวนเสียงทีต่ ้องใช้เพื่อผ่านมติ
คะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ามี)

จึง ขอเรีย นเชิญ ท่า นผู้ถื อ หุ้น โปรดเข้า ร่ว มจัด การประชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจํา ปี 2563 ครัง้ ที่ 27 ใน
วัน พฤหัส บดีที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 14:00 น. ณ ห้อ งประชุมเดอะ มิตร-ติง้ รู ม สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5
ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยขอให้ศึกษา
ข้อมูลเอกสารและหลักฐานที่ผเู้ ข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออก
เสียงลงคะแนนในการประชุมผูถ้ ือหุ้น ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5 โดยบริษัทฯ จะดําเนินการประชุมตาม
ข้อบังคับของบริษัทฯ ตามเอกสารแนบ 6
ในกรณีท่ีผถู้ ือหุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ดว้ ยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการ
อิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผูถ้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายนาม
และรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4 และส่งหนังสือ มอบฉันทะตามเอกสารแนบ 8 พร้อ มเอกสารประกอบมายัง
เลขานุการบริษัท ณ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) ชัน้ 20 มิตรทาวน์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์
เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330 โดยให้เอกสารส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันพุธที่
15 มกราคม 2563
เพื่อความสะดวกหากผูถ้ ือหุน้ ท่านใดประสงค์จะแต่งตัง้ บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
แทนในการประชุมครัง้ นี ้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ที่ส่งมาตามเอกสารแนบ 8 หรือ
สามารถ Download หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผถู้ ือหุน้ เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศ
และแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ) ได้ท่ี www.goldenland.co.th โดยให้เลือกใช้
แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านัน้
ทั้งนี ้ เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 ครัง้ ที่ 27 เป็ นไปด้วยความ
สะดวกรวดเร็ว และเรีย บร้อ ย บริษัท ฯ จะเปิ ด ให้ท่า นผู ้ถื อ หุ ้น และผู ้ร ับ มอบฉัน ทะลงทะเบีย นได้ตั้ง แต่เ วลา 12:00 น.
ของวัน ประชุม ณ ห้องประชุมเดอะ มิตร-ติง้ รู ม สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ เลขที่ 944
ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
อนึ่ง บริษัทฯ กําหนดวันกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 ครัง้ ที่ 27
ในวันที่ 13 ธันวาคม 2562 (Record Date)
ขอแสดงความนับถือ

(นายธนพล ศิรธิ นชัย)
ประธานอํานวยการ
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)
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