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ท่ี GOLD 2562-63/018  

ทะเบียนเลขท่ี 0107537002273 

 

13 ธันวาคม 2562 

 

เรื่อง ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 ครัง้ท่ี 27 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 

 

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ครัง้ที ่27 

ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอรตี์ ้ดีเวลลอปเม้นท์ จาํกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

ครัง้ที่ 1/2562-63 เม่ือวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2562 ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2563 ครัง้ท่ี 27 ในวัน

พฤหสับดีท่ี 16 มกราคม 2563 เวลา 14:00 น. ณ หอ้งประชุมเดอะ มิตร-ติง้ รูม สามย่านมิตรทาวนฮ์อลล ์ชั้น 5 ศูนยก์ารคา้

สามย่านมิตรทาวน ์เลขท่ี 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ 

ตามระเบียบวาระการประชมุดงัต่อไปนี ้

 

วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562-63 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ ้น ครัง้ท่ี 1/2562-63 ได้จัดขึน้เมื่อวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2562 และบริษัทฯ 

ไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมและจัดส่งใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมาย

กาํหนด พรอ้มทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซตข์องบริษัทฯ www.goldenland.co.th แลว้ โดยมีรายละเอียดตาม

สาํเนารายงานการประชมุปรากฏตามเอกสารแนบ 1 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 

เห็นควรเสนอรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2562-63 ซึ่งจดัขึน้เม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2562 

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าไดม้ีการบันทึกรายงานการประชุมไวอ้ย่างถูกตอ้งแลว้ ใหที้่ประชมุ

สามัญผูถื้อหุน้รบัรองรายงานการประชมุครัง้ดงักล่าว 

จาํนวนเสียงทีต่้องใช้เพื่อผ่านมติ 

คะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่2 รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ สาํหรับปีสิน้สุดวันที ่30 กันยายน 2562  

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

บริษัทฯ ไดจ้ดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานและการเปลี่ยนแปลงท่ีสาํคญัของบรษิัทฯ ซึ่งเกิดขึน้ในปีสิน้สดุ

วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 โดยมีรายละเอยีดปรากฏในรายงานประจาํปี 2562 ตามเอกสารแนบ 2 

ความเหน็คณะกรรมการ 

เห็นควรเสนอรายงานผลการดาํเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สาํคัญของบริษัทฯ ในปีสิน้สุดวันที่ 

30 กนัยายน 2562 ใหท่ี้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้รบัทราบ 

จาํนวนเสียงทีต่้องใช้เพื่อผ่านมติ 

วาระนีเ้ป็นวาระเพ่ือรบัทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 
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วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุน สําหรับปีสิ ้นสุดวันที่ 
30 กันยายน 2562 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

เพ่ือใหเ้ป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 และตามขอ้บงัคบัของ

บริษัทฯ ขอ้ 37 กาํหนดว่า คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทาํงบดุลและบัญชีกาํไรขาดทุน ณ 

วันสิน้สุดของรอบปีบญัชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัประจาํปี 

เพ่ือพิจารณาอนมุติังบดลุและบญัชีกาํไรขาดทนุ และตอ้งจดัใหผู้ส้อบบญัชีตรวจสอบใหเ้สรจ็ก่อนนาํเสนอ

ต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

สาํหรับงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาํไรขาดทุน สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ซึ่ง

ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแลว้ และคณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการบริษัท ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจาํปี 2562 ซึ่งไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มกับหนังสือบอกกล่าว

เรียกประชมุในครัง้นี ้ตามเอกสารแนบ 2 

ความเหน็คณะกรรมการ 

เห็นควรเสนอที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาํไรขาดทุน สาํหรบัปี

สิน้สุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 ท่ีผ่านการตรวจสอบและลงนามรบัรองจากผูส้อบบัญชีรบัอนุญาต และ

ไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิัทแลว้ 

จาํนวนเสียงทีต่อ้งใช้เพื่อผ่านมต ิ

คะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกําไร เพื่อเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย 
จากผลการดาํเนินงานสาํหรับปีสิน้สุดวันที ่30 กันยายน 2562 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไม่ตํ่ากว่ารอ้ยละ 50 ของกาํไรสุทธิหลังหกัภาษีและ

ทุนสาํรองต่างๆ ทั้งหมดของงบการเงินรวม ภายใต้เง่ือนไขของแผนการลงทุน ความจาํเป็นและความ

เหมาะสมอื่นในอนาคต การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวขา้งตน้จะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

บริษัท และผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลท่ีให้คณะกรรมการ

บรษิัทมีอาํนาจอนมุติัใหจ่้ายเงินปันผลได ้และรายงานใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุผูถื้อหุน้คราว

ต่อไป ตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ 39  

โดยในปี 2562 สิน้สุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 บริษัทฯ มีกาํไรสุทธิสาํหรบัปี ตามงบการเงินรวม จาํนวน  

2,189.89 ล้านบาท ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตาม

ขอ้บังคับของบริษัทฯ ขอ้ 40 บริษัทฯ ตอ้งจัดสรรกาํไรสทุธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกว่า

รอ้ยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี หักดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสาํรองนีจ้ะมีจาํนวน

ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียน บริษัทฯ ไดเ้สนอขอจดัสรรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายไวจ้าํนวน 

110 ลา้นบาท 

หลงัจากจดัสรรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายแลว้ บริษัทฯ มีกาํไรสทุธิสาํหรบัปีท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร กาํไรสะสม

และกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะจ่ายเงินปันผลได ้และเม่ือพิจารณาตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติ

บรษิัทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 39 คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้

จ่ายเงินปันผลประจําปี  2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.48 บาท สําหรับหุ้นสามัญจํานวน 

2,323,720,000 หุน้รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 1,115.38 ลา้นบาท โดยจะจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีมีช่ือปรากฏ

อยู่ในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ (Record Date) ในวนัศกุรท่ี์ 24 มกราคม 2563 (เลื่อนจากเดิมซึ่งกาํหนดไวเ้ป็น

วันศุกรท่ี์ 13 ธันวาคม 2562 และได้ประกาศแจ้งเลื่อนวันกาํหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล 
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(Record Date) ผ่านช่องทางเผยแพร่ข่าวของตลาดหลักทรัพยฯ์ เม่ือวันพุธท่ี 11 ธันวาคม 2562) และ

กาํหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกรท่ี์ 14 กุมภาพันธ์ 2563 โดยจ่ายจากกาํไรท่ีเสียภาษีในอัตรารอ้ยละ 20 

สาํหรบัผูถื้อหุน้ท่ีเป็นบคุคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนไดเ้ท่ากบัเงินปันผลคณูสองส่วนแปด  

ความเหน็คณะกรรมการ  

เห็นควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้อนุมติัการจดัสรรกาํไรสาํหรบัผลการดาํเนินงานปี 2562 เพ่ือเป็นทุน

สาํรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ดงันี ้ 

• จดัสรรเป็นทนุสาํรองตามกฎหมาย จาํนวน 110 ลา้นบาท  

• จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2562 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.48 บาท รวมเป็นเงิน

จาํนวนประมาณ 1,115.38 ลา้นบาท ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวใหจ่้ายแก่ผูถื้อหุน้เฉพาะ

ผูมี้สิทธิไดร้บัเงินปันผลตามขอ้บงัคบัของบริษัทตามท่ีปรากฏรายช่ือ ณ วนักาํหนดรายช่ือผูถื้อ

หุน้ท่ีมีสิทธิรบัเงินปันผลในวนัศกุรท่ี์ 24 มกราคม 2563 (เลื่อนจากเดิมซึ่งกาํหนดไวเ้ป็นวนัศกุร ์

ท่ี 13 ธันวาคม 2562 และไดป้ระกาศแจง้เลื่อนวนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรบัเงินปันผล 

(Record Date) ผ่านช่องทางเผยแพร่ข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ เม่ือวันพุธท่ี 11 ธันวาคม 

2562)  โดยมีกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัศกุร ์ท่ี 14 กมุภาพนัธ ์2563  

ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลในอตัราดงักล่าวขา้งตน้เป็นอตัราท่ีคณะกรรมการบรษิทัพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม

และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยคิดเป็นประมาณรอ้ยละ 50.9 และรอ้ยละ 53.3 ของกาํไร

สทุธิสาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ตามงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการตามลาํดบั  

การจ่ายเงินปันผล จากผลประกอบการสาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 30 กันยายน 2562 ในอตัราหุน้ละ 0.48 บาท 

นี ้จะสงูกว่าปี 2561 โดยในปี 2561 บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลเท่ากบั 0.46 บาทต่อหุน้ มลูค่า 1,068.91 

ลา้นบาท สัดส่วนท่ีจ่ายคิดเป็นรอ้ยละ 50.7 และรอ้ยละ 47.5 ของกาํไรสุทธิจากงบการเงินรวมและงบ

การเงินฉพาะกิจการตามลาํดบั 

จาํนวนเสียงทีต่อ้งใช้เพื่อผ่านมติ 

คะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่5 พิจารณาอนุมัตกิารเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีต่อ้งพ้นจากตาํแหน่งตามวาระ ประจาํปี 2563 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล  

เพ่ือใหเ้ป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 และตามขอ้บงัคบัของ

บริษัทฯ ข้อ 17 กาํหนดให้กรรมการออกจากตาํแหน่งจาํนวนหน่ึงในสามในการประชุมสามัญผู้ถือหุน้

ประจาํปีทุกครัง้ โดยใหก้รรมการท่ีอยู่ในตาํแหน่งนานท่ีสดุเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง ซึ่งในการประชมุสามญั

ผูถื้อหุน้ประจาํปีครัง้นีมี้กรรมการท่ีตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระ 3 ท่านคือ  

1) นายปณต  สิรวิฒันภกัดี กรรมการ  

2) นายธนพล  ศิรธินชยั กรรมการ  

3) นายฐาปน สิรวิฒันภกัดี กรรมการ 

ทั้งนี ้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรบัการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท 

สาํหรบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563 ผ่านทางเว็บไซตข์องบรษิัทฯ ระหว่างวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 

ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษิัทจดทะเบียน ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้

ท่านใดเสนอช่ือบคุคลเขา้รบัการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบรษิัท 

ความเหน็คณะกรรมการ  

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย ไดพิ้จารณาแลว้เห็นชอบกับขอ้เสนอของคณะกรรมการ

พิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ซึ่งไม่รวมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาท่ีเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

โดยบุคคลท่ีไดร้บัการเสนอช่ือในครัง้นีไ้ดผ้่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแลว้ว่ามี
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คณุสมบติัท่ีเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบรษิัทฯ จึงเห็นควรเสนอท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้อนมุติัการ

เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งพน้จากตาํแหน่งตามวาระกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการสืบ

ต่อไปอีกวาระหน่ึง และดาํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการชดุย่อยเช่นเดิม จาํนวน 3 ท่าน ดงันี ้

1) นายปณต  สิรวิฒันภกัดี กรรมการ  

2) นายธนพล  ศิรธินชยั  กรรมการ  

3) นายฐาปน สิรวิฒันภกัดี กรรมการ 

ทัง้นี ้เน่ืองจากเห็นว่าบุคคลดงักล่าวขา้งตน้เป็นผูท่ี้มีความรู ้ความสามารถ และมีคุณสมบติัครบถว้นตาม

พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการบริษัท

ของสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และทางการท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงมี

คุณสมบติัท่ีเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และปฏิบติังานในตาํแหน่งหนา้ท่ีเป็นอย่างดีตลอด

มา ทั้งนี ้ประวัติย่อและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งของผูท่ี้ไดร้ับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ ระยะเวลาท่ีเคยดาํรง

ตาํแหน่งเป็นกรรมการ ขอ้มลูการเขา้รว่มประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชดุย่อยในรอบปีท่ีผ่านมา ขอ้มลู

การถือหุน้ในบริษัท ขอ้มลูการดาํรงตาํแหน่งกรรมการหรือผูบ้รหิารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการ

อื่นๆ รวมทัง้ขอ้มลูความสมัพนัธข์องผูไ้ดร้บัเสนอช่ือ รวมทัง้นิยามกรรมการอิสระของบรษิัทฯ ปรากฏตาม

ประวัติย่อของกรรมการท่ีได้จัดส่งให้กับผูถื้อหุ้น พรอ้มกับหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมในครัง้นี ้ตาม

เอกสารแนบ 3 

ทั้งนี ้เน่ืองจากในปี 2562 นี ้มีกรรมการของบริษัทฯ ท่ีลาออกจากตาํแหน่ง จาํนวน 2 ท่าน และบริษัทฯ 

ยังอยู่ระหว่างการสรรหาบุคคลท่ีมีความรู ้ความสามารถ และมีคุณสมบติัครบถว้น เพ่ือเขา้ดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการแทนท่ีกรรมการท่ีไดล้าออกไปนั้น บริษัทฯ จึงขอสงวนใหจ้าํนวนกรรมการของบริษัท มีจาํนวน

คงเหลือ 9 ท่าน ต่อไป 

จาํนวนเสียงทีต่้องใช้เพื่อผ่านมติ  

คะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจาํปี 2563 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล  

เพ่ือใหเ้ป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกาํหนดใหท่ี้ประชุม

ผูถื้อหุน้อนมุติัการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 

ความเหน็คณะกรรมการ  

คณะกรรมการเห็นควรเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาคงค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบีย้ประชุม

กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจาํปี 2563 ในอตัราเดิมตัง้แต่ท่ีไดร้บัอนุมติัจากท่ีประชุมสามญั

ผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2560 ครัง้ท่ี 24 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2560 ดงันี ้ 

 ประธาน สมาชิก 

หน่วย : บาท/บุคคล ค่าเบีย้ประชุม 

(บาท/คร้ัง) 

ค่าตอบแทน 

รายเดือน 

(บาท/เดือน) 

ค่าเบีย้ประชุม 

(บาท/คร้ัง) 

ค่าตอบแทน 

รายเดือน 

(บาท/เดือน) 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิัท  25,000  35,000/ 20,000 25,000 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบรหิาร  - 25,000 - 20,000/1 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ  - 40,000 - 30,000 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 22,000 - 18,000 - 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการกาํกบัดแูลบรรษัทภิบาล 22,000 -  18,000 - 

หมายเหต ุ  /1   ไม่รวมกรรมการบริหารซึ่งเป็นผูบ้ริหารของบริษัทฯ 
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อย่างไรก็ตาม เพ่ือเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษัทในการสรา้งมลูค่าเพ่ิมใหแ้ก่

บรษิัทฯ อย่างยั่งยืน คณะกรรมการเห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 

ซึ่งได้พิจารณาอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทตามความเหมาะสมกับขอบเขตหนา้ท่ีความ

รบัผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด ความรู ้ความสามารถ ประสบการณ ์และผลการปฏิบัติงานใน

สภาวะการณปั์จจบุนั รวมถึงความตอ้งการของบรษิัทฯ ท่ีกาํลงัขยายตวัทางธุรกิจเปรียบเทียบขอ้มลูอา้งอิง

จากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน จึงเห็นควรเสนอคงวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชดุ

ย่อย ประจาํปี 2563 เม่ือรวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถา้มี) จะไม่เกินวงเงิน 12,000,000 บาท (สิบสองลา้น

บาท) ซึ่งเท่ากับปี 2562 ทัง้นี ้ไม่มีค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงินหรือผลประโยชนอ์ื่น โดยในส่วนค่าตอบแทน

พิเศษใหค้ณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผูพิ้จารณาจดัสรรตามความเหมาะสมจากผล

ประกอบการของบริษัทฯ เป็นสาํคญั โดยบริษัทฯ ไดจ่้ายค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการ ในรอบปี 2562 รวม

เป็นเงินจาํนวน 11,068,822 บาท (สิบเอ็ดลา้นหกหม่ืนแปดพนัแปดรอ้ยย่ีสบิสองบาท) 

จาํนวนเสียงทีต่อ้งใช้เพื่อผ่านมต ิ

คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุ 

วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติการแตง่ตั้งและกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจาํปี 2563 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

เพ่ือใหเ้ป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 และตามขอ้บงัคบัของ

บริษัทฯ ขอ้ 41 กาํหนดใหท่ี้ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปีแต่งตัง้ผูส้อบบัญชี และกาํหนดจาํนวนเงินค่า

สอบบญัชีของบรษิัทฯ ทกุปี 

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ   

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาคุณสมบติั ประวติั การปฏิบติัหนา้ท่ีของผูส้อบบญัชีแต่ละคน ความ

ต่อเน่ืองและประสิทธิภาพในการตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสมของอตัราค่าสอบบญัชีปี 2563 จึงเสนอ

ต่อท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ท่ี 1/2562-63 เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2562 เพ่ือพิจารณาใหค้วาม

เห็นชอบการแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีสาํหรบัแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และเสนอต่อท่ีประชุม

สามัญผูถื้อหุน้เพ่ืออนุมัติแต่งตัง้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จาํกัด เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ 

โดยมีผูส้อบบัญชีคนใดคนหน่ึงดังต่อไปนี ้เป็นผูส้อบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ 

ประจาํปี 2563 

1) นางวิไล  บรูณกิตติโสภณ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 3920 หรือ 

2) นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 4439 หรือ 

3) นางศศิธร พงศอ์ดิศกัด์ิ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 8802 

เน่ืองจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกัด เสนอราคาค่าบริการสอบบัญชีท่ีสมเหตุสมผลเม่ือ

เปรียบเทียบกบัขอบเขตของงาน 

นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2562-63 เพ่ือ

พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ และเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพ่ืออนุมติักาํหนดค่าตอบแทนการสอบ

บญัชีของบรษิัทฯ ในปี 2563 จาํนวนรวม 1,400,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดงันี ้ 

- ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาํปีของบรษิัทฯ เป็นจาํนวน 650,000 บาท  

- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบรษิัทฯ เป็นจาํนวน 750,000 บาท 

ทัง้นี ้ค่าสอบบญัชีประจาํปีเพ่ิมขึน้จากปี 2562 จาํนวน 50,000 บาท  

บรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จาํกดั และผูส้อบบญัชีทัง้ 3 ท่าน ไม่มีความสมัพนัธแ์ละส่วนไดเ้สียกับ

บริษัทฯ บรษิัทย่อย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับบุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด จึงมีความ

เป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงผูส้อบ
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บญัชีทัง้ 3 ท่านขา้งตน้ ไม่มีผูส้อบบญัชีท่านใดท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีมาแลว้เกินกว่าระยะเวลาท่ีหลกัเกณฑต์าม

ประกาศท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด 

นอกจากนี ้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จาํกัด รวมถึงบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับ 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จาํกดั ไดร้บัการเสนอช่ือเป็นผูส้อบบญัชีประจาํปี 2563 ของบรษิัทย่อย

ของบรษิัทฯ ดว้ย  

ความเหน็คณะกรรมการ  

คณะกรรมการไดพิ้จารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้เห็นควรเสนอท่ีประชุมสามญั

ผูถื้อหุน้อนมุติัการแต่งตัง้และกาํหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี ดงันี ้

1. ใหแ้ต่งตัง้ผูส้อบบญัชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกัด ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ 

ดงัมีรายนามต่อไปนี ้

1) นางวิไล  บรูณกิตติโสภณ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 3920 หรือ 

2) นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 4439 หรือ 

3) นางศศิธร พงศอ์ดศิกัดิ ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 8802 

โดยใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงมีอาํนาจตรวจสอบ ทาํ และลงนามในรายงานการสอบบญัชี โดยใน

การพิจารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการไดพ้ิจารณาถึงความพรอ้ม ขอบเขตการใหบ้ริการ อัตราค่า

สอบบัญชี ประกอบกับประสบการณข์องผูส้อบบัญชี และมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพนัธ์ 

และไม่มีส่วนไดเ้สียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคล

ดงักล่าว กระบวนการสอบบญัชี รวมทัง้ความต่อเน่ืองในการตรวจสอบ 

ทั้งนี ้นางวิไล บูรณกิตติโสภณ ไดร้บัการเสนอช่ือเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ ในปี 2558 - 2562 และ

เป็นผูล้งนามในรายงานของผูส้อบบญัชีปี 2559 - 2562 นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ไดร้บัการเสนอช่ือ

เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ ในปี 2559 - 2562 และเคยเป็นผูล้งนามในรายงานการสอบบญัชีปี 2552 

และปี 2555 - 2558 ส่วนนางศศิธร พงศอ์ดิศกัด์ิ ยงัไม่เคยไดร้บัการเสนอช่ือเป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ  

2. กําหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งสิน้ไม่เกิน 1,400,000 บาท (หน่ึงล้านสี่แสนบาทถ้วน) 

ประกอบดว้ย 

ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาํปีของบรษิัทฯ 650,000 บาท 

ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบรษิัทฯ 750,000 บาท 

รวมทัง้สิน้ 1,400,000 บาท 

ทั้งนี ้บริษัทฯ และบริษัทย่อยไดจ่้ายค่าสอบบัญชีประจาํปี 2560 ถึงปี 2562 ใหแ้ก่ผูส้อบบัญชีจาก

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกัด สาํหรบัการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบรษิัทฯ 

และบรษิัทย่อย มีรายละเอียดดงันี ้

หน่วย : บาท 

รายการ 2562 2561 2560/1 

ค่าสอบบญัชี (Audit Fee)    

ค่าสอบบญัชีของบรษิัทฯ 1,350,000 1,320,000 1,000,000 

ค่าสอบบญัชีของบรษิัทย่อย 5,450,000 5,350,000 4,900,000 

รวมค่าสอบบัญช ี 6,800,000 6,670,000 5,900,000 

ค่าบรกิารอืน่ (Non- Audit Fee)    

ค่าบรกิารใหค้าํปรกึษา 337,500 330,000 520,000 

ค่าอบรมมาตรฐานบญัชี - 79,612 - 
/1 สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที ่1 มกราคม - 30 กันยายน 2560 
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จาํนวนเสียงทีต่้องใช้เพื่อผ่านมติ  

คะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่8 พิจารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้ามี) 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ ้นโปรดเข้าร่วมจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ ้นประจาํปี 2563 ครัง้ท่ี 27 ใน

วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 14:00 น.  ณ ห้องประชุมเดอะ มิตร-ติง้ รูม สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล ์ชั้น 5 

ศูนยก์ารคา้สามย่านมิตรทาวน ์เลขท่ี 944 ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 โดยขอใหศ้ึกษา

ขอ้มลูเอกสารและหลกัฐานท่ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งแสดงก่อนเขา้ร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออก

เสียงลงคะแนนในการประชุมผูถื้อหุ้น ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5  โดยบริษัทฯ จะดาํเนินการประชุมตาม

ขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ตามเอกสารแนบ 6  

ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง และมีความประสงคจ์ะมอบฉันทะใหก้รรมการ

อิสระของบรษิัทฯ เขา้ประชุมและออกเสียงแทนตน  ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหแ้ก่กรรมการอิสระของบรษิัทฯ ดงัมีรายนาม

และรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4 และส่งหนังสือมอบฉันทะตามเอกสารแนบ 8 พรอ้มเอกสารประกอบมายัง             

เลขานุการบริษัท ณ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอรตี์ ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกัด (มหาชน) ชัน้ 20 มิตรทาวน ์ออฟฟิศ ทาวเวอร ์ 

เลขท่ี 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 โดยใหเ้อกสารส่งถึงบริษัทฯ ภายในวนัพุธท่ี 

15 มกราคม 2563 

เพ่ือความสะดวกหากผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะแต่งตัง้บุคคลอื่นเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

แทนในการประชุมครัง้นี ้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ท่ีส่งมาตามเอกสารแนบ 8 หรือ

สามารถ Download หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค (แบบ ค ใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทนุต่างประเทศ

และแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้) ไดท่ี้ www.goldenland.co.th โดยใหเ้ลือกใช้

แบบใดแบบหน่ึงตามท่ีระบไุวเ้ท่านัน้ 

ทั้งนี ้เพ่ือใหก้ารลงทะเบียนเขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 ครัง้ท่ี 27 เป็นไปดว้ยความ

สะดวกรวดเร็วและเรียบรอ้ย บริษัทฯ จะเปิดให้ท่านผู ้ถือหุ ้นและผู ้ร ับมอบฉันทะลงทะเบียนไดต้ั ้งแต่เวลา 12:00 น. 

ของวันประชุม ณ หอ้งประชุมเดอะ มิตร-ติง้ รูม สามย่านมิตรทาวนฮ์อลล ์ชั้น 5 ศูนยก์ารคา้สามย่านมิตรทาวน ์เลขท่ี 944 

ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

อน่ึง บรษิัทฯ กาํหนดวนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้รว่มประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563 ครัง้ท่ี 27 

ในวนัท่ี 13 ธันวาคม 2562 (Record Date) 

 

  ขอแสดงความนบัถือ  

  

(นายธนพล ศิรธินชยั) 

 

  ประธานอาํนวยการ  

 บรษิัท แผ่นดินทอง พรอ็พเพอรตี์ ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 


