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ด้ ว ยที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท แผ่ น ดิ น ทอง พร็ อ พเพอร์ ตี้ ดี เ วลลอปเม้ น ท์ จากั ด (มหาชน) (“บริ ษั ท
ฯ”) ครั้งที่ 1/2563-64 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 ครั้งที่ 28 ในวัน
อังคารที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุมวิคเตอร์ 3-4 (Victor Club 3-4) ชั้น 7 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ
ทาวเวอร์ เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตาม
ระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 ครั้งที่ 27 วันที่ 16 มกราคม 2563
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
การประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจ าปี 2563 ครั้ ง ที่ 27 ได้ จั ด ขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ 16 มกราคม 2563 และ
บริ ษั ท ฯ ได้ จัดทารายงานการประชุมและจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่
ก ฎ ห ม า ย ก า ห น ด พ ร ้ อ ม ท ั ้ ง เ ผ ย แ พ ร ่ ผ ่ า น เ ว ็ บ ไ ซ ต ์ ข อ ง บ ร ิ ษ ั ท ฯ https://investorth.goldenland.co.th/home.html แล้ว โดยมีรายละเอียดตามสาเนารายงานการประชุมปรากฏตาม
เอกสารแนบ 1
ความเห็นของคณะกรรมการ
เห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 ครั้งที่ 27 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 มกราคม
2563 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องแล้ว ให้ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว
จานวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ
คะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
บริษัทฯ ได้จัดทารายงานผลการดาเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของบริษัทฯ ซึ่งเกิดขึ้นในปีสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 2563 โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจาปี 2563 ตามเอกสารแนบ 2
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็ น ควรเสนอรายงานผลการดาเนิ น งานและการเปลี่ ย นแปลงที่ สาคั ญ ของบริ ษั ท ฯ ใน ปี สิ้ น สุ ด วันที่
30 กันยายน 2563 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ
จานวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ
วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
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วาระที่ 3

พิ จ ารณาอนุ มั ติ ง บแสดงฐานะทางการเงิ น และงบก าไรขาดทุ น ส าหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วั น ที่ 30
กันยายน 2563
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของ
บริ ษั ท ฯ ข้ อ 37 กาหนดว่ า คณะกรรมการบริ ษั ท ต้ องจั ดให้มีก ารทางบดุ ลและบั ญ ชี กาไรขาดทุ น ณ
วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจาปี
เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน และต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนาเสนอ
ต่อทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้น
สาหรั บ งบแสดงฐานะทางการเงิ น และงบกาไรขาดทุ น สาหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วั น ที่ 30 กั น ยายน 2563 ซึ่ ง
ผู้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าตของบริ ษั ท ฯ ได้ ต รวจสอบและรั บ รองแล้ ว และ คณะกรรมการบริ ษั ท ได้
พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏ
อยู่ในรายงานประจาปี 2563 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งนี้ ตาม
เอกสารแนบ 2
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุน สาหรับ ปี
สิ้ น สุด วันที่ 30 กันยายน 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว
จานวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ
คะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไร เพื่อเป็นทุนสารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการ
ดาเนินงานสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีและ
ทุ น ส ารองต่างๆ ทั้งหมดของงบการเงินรวม ภายใต้เงื่อนไขของแผนการลงทุน ความจ าเป็นและความ
เหมาะสมอื่นในอนาคต การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริษัท และผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ให้คณะกรรมการ
บริษัทมีอานาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผูถ้ ือหุ้นคราว
ต่อไป ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39
โดยในปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทฯ มีกาไรสุทธิสาหรับปี ตามงบการเงินรวม จานวน
1,621.96 ล้านบาท ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และตาม
ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสารองไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน บริษัทฯ จึงเสนอขอจัดสรรเป็นทุนสารองตามกฎหมายไว้จานวน
90 ล้านบาท
หลังจากจัดสรรเป็นทุนสารองตามกฎหมายแล้ว บริษัทฯ มีกาไรสุทธิสาหรับปีที่ยังไม่ได้จัดสรร กาไรสะสม
และกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ และเมื่อพิจารณาตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอ
ให้จ่ายเงินปั นผลประจ าปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้ นละ 0.36 บาท ส าหรับหุ้นสามัญจ านวน
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2,323,720,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 836.54 ล้านบาท โดยจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏ
อยู่ในวันปิด สมุ ดทะเบี ยนผู้ ถื อหุ้ น (Book Closing Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 และ
กาหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 โดยจ่ายจากกาไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20
สาหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลคูณสองส่วนแปด
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกาไรสาหรับผลการดาเนินงานปี 2563 เพื่อเป็นทุน
สารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้
• จัดสรรเป็นทุนสารองตามกฎหมาย จานวน 90 ล้านบาท
• จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.36 บาท รวมเป็น
เงินจ านวนประมาณ 836.54 ล้านบาท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้น
เฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัทตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วัน ปิดสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม
2564 โดยมีกาหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564
ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม
และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยคิดเป็นประมาณร้อยละ 51.6 และร้อยละ 49.5 ของกาไร
สุทธิสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ตามงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการตามลาดับ
จานวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ
คะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตาแหน่งตามวาระ ประจาปี 2563-64
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของ
บริษัทฯ ข้อ 17 ก าหนดให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปีทุกครั้ง โดยให้กรรมการที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตาแหน่ง ซึ่งในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจาปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ 2 ท่านคือ
1) นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล
กรรมการ
2) นายแสนผิน สุขี
กรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้ว จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง จานวน 2 ท่าน ดังนี้
1) นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล
กรรมการ
2) นายแสนผิน สุขี
กรรมการ
ทั้งนี้ เนื่องจากเห็นว่าบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท
รวมถึงมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และปฏิบัติงานในตาแหน่งหน้าที่เป็นอย่าง
ดีตลอดมา ทั้งนี้ ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ข้อมูลการดารง
ตาแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์
ของผู้ได้รับเสนอชื่อ ปรากฏตามประวัติย่อของกรรมการที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือบอก
กล่าวเชิญประชุมในครั้งนี้ ตามเอกสารแนบ 3
จานวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ
คะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจาปี 2563-64
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
เพือ่ ให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกาหนดให้ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ
ตามที่บริษัทได้ด าเนินการขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยความสมัครใจ ซึ่งเป็นไปตามข้อเสนอของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (“ผู้ทาคาเสนอซื้อ”) ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2542 รวมถึงได้มีการจัดให้มีการทาคาเสนอซื้อหุ้นทั้งหมด
จากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นการทั่วไปในระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ถึง 23 กรกฎาคม 2563
(รวม 45 วันทาการ) (“คาเสนอซื้อ”) ซึ่งคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มีคาสั่งเพิก
ถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว โดย
มีผลตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป โดยกิจการรวมถึงกรรมการและผูบ้ ริหารของกิจการจะไม่อยู่
ภายใต้ข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามที่กาหนดไว้ในหมวด 3/1 แห่ง
พระราชบั ญ ญั ต ิ ห ลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 และเพื ่ อ บริ ห ารจั ด การองค์ ก รให้ มี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม คณะกรรมการได้มีมติให้ยุติการปฏิบัตหิ น้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยและงด
จ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมแก่คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการ
บริษัทจึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงดการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม
กรรมการบริษัท ประจาปี 2564
จานวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ
คะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งและกาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจาปี 2563-64
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของ
บริษัทฯ ข้อ 41 กาหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่า
สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติ ประวัติ การปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีแต่ละคน ความ
ต่อเนื่องและประสิทธิภาพในการตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสมของอัตราค่าสอบบัญชีปี 2563-64 แล้ว
จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งและกาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ดังนี้
1. ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
ดังมีรายนามต่อไปนี้
1) นางวิไล
บูรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3920 หรือ
2) นางสาวนิตยา
เชษฐโชติรส
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 หรือ
3) นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8420
โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอานาจตรวจสอบ ทา และลงนามในรายงานการสอบบัญชี โดยใน
การพิจารณาแต่งตั้ง คณะกรรมการได้พิจารณาถึงความพร้อม ขอบเขตการให้บริการ อัตราค่า
สอบบั ญชี ประกอบกับ ประสบการณ์ข องผู้สอบบัญชี และมีค วามเป็น อิสระ ไม่ มี ความสัมพันธ์
และไม่ มี ส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล
ดังกล่าว กระบวนการสอบบัญชี รวมทั้งความต่อเนื่องในการตรวจสอบ
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2. ก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)
ประกอบด้วย
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาปีของบริษัทฯ
600,000 บาท
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ
600,000 บาท
รวมทั้งสิ้น
1,200,000 บาท
ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าสอบบัญชีประจาปี 2561 ถึงปี 2563 ให้แก่ผู้สอบบัญชีจาก
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด สาหรับการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย มีรายละเอียดดังนี้ โดยค่าสอบบัญชีประจาปี 2563-64 จะลดลงจากปี 2563 จานวน
200,000 บาท
หน่วย : บาท
รายการ
2563
2562
2561
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)
1,400,000
1,350,000
1,320,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ
5,600,000
5,450,000
5,350,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย
7,000,000
6,800,000
6,670,000
รวมค่าสอบบัญชี
จานวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ
คะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 2
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ตามที่บริษั ทได้ด าเนินการขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยความสมัครใจ ซึ่งเป็นไปตามข้อเสนอของผู้ทาคาเสนอซื้อ ตามข้อบังคับ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2542 รวมถึงได้มี
การจัดให้มีการท าค าเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นการทั่วไปในระหว่างวันที่ 20
พฤษภาคม 2563 ถึง 23 กรกฎาคม 2563 (รวม 45 วันทาการ) ซึ่งคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยได้มีคาสั่งเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยแล้ว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป
บริษัทฯ จึงขอเสนอให้มีการแก้ไขข้อบังคับข้อ 2 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่
ดังต่อไปนี้แทน และมอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอานาจของบริษัทฯ มอบหมายมีอานาจในการ
ด าเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งแก้ไข และ/หรือเปลี่ยนแปลง
เพิ่มเติมข้อความให้เป็นไปตามคาสั่งของนายทะเบียนตามความจาเป็น และเหมาะสมโดยที่ไม่กระทบต่อ
เนื้อหาสาระของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ
ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน
ข้อ 2 ข้อความอื่นที่มิได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วย
บริษัทมหาชนจากัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องทุกประการ
บริษัทจะปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และในกรณีที่บริษัทมี
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะปฏิบัติตามข้อบังคับ
ประกาศ คาสั่ง หรือข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฎิบัติ
ตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล การท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือ
จาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สาคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย

5

ข้อบังคับฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 2 ข้อความอื่นที่มิได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วย
บริษัทมหาชนจากัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องทุกประการ
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 2 ตามที่
นาเสนอ
จานวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน
วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
บริ ษั ท ฯ จึ งขอเรี ย นเชิ ญ ท่ า นผู้ ถื อ หุ้ น โปรดเข้ า ร่ ว มการประชุ ม สามั ญผู้ ถื อ หุ้ น ประจาปี 2564 ครั้ งที่
28 ในวั น อั งคารที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้ อ งประชุ ม วิ ค เตอร์ 3-4 (Victor Club 3-4) ชั้ น 7 มิ ต ร
ทาวน์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวั ง ใหม่ เขตปทุ ม วั น กรุ งเทพมหานคร 10330 โดยขอให้
ศึกษาข้อมูลเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการ
ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5 โดยบริษัทฯ จะดาเนินการประชุมตาม
ข้อบังคับของบริษัทฯ ตามเอกสารแนบ 6
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการ
ของบริษัทฯ เข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการของบริษัทฯ ดังมีรายนามและ
รายละเอี ย ดปรากฏตามเอกสารแนบ 4 และส่ ง หนั ง สื อ มอบฉั น ทะตามเอกสารแนบ 8 พร้ อ มเอกสารประกอบมายั ง
เลขานุการบริษัท ณ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน) ชั้น 20 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์
เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยให้เอกสารส่งถึงบริษัทฯ ภายในวัน
จันทร์ที่ 11 มกราคม 2564
เพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
แทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ที่ส่งมาตาม เอกสารแนบ 8 หรือ
สามารถ Download หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้ นเป็ นผู้ ล งทุ น
ต่ า งประเทศและแต่ งตั้ งให้ค ัสโตเดีย น (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู ้รั บฝากและดู แลหุ้ น) ได้ ท ี ่ https://investorth.goldenland.co.th/home.html โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น
ทั้งนี้ เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 ครั้งที่ 28 เป็นไปด้วยความ
สะดวกรวดเร็ ว และเรี ย บร้ อ ย บริ ษั ท ฯ จะเปิ ด ให้ ท่ า นผู้ ถื อ หุ้ น และผู้ รั บ มอบฉั น ทะลงทะเบี ย นได้ ตั้ งแต่ เ วลา 12:00 น.
ของวันประชุม ณ ห้องประชุมวิคเตอร์ 3-4 (Victor Club 3-4) ชั้น 7 มิตรทาวน์ ออฟฟิศทาวเวอร์ เลขที่ 944 ถนนพระราม 4
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
อนึ่ง บริษัทฯ กาหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่องดรับการลงทะเบียนการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มี
สิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 ครั้งที่ 28 ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไปจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น ประจาปี 2564 ครั้งที่ 28
ขอแสดงความนับถือ

(นายธนพล ศิริธนชัย)
ประธานอานวยการ
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)
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