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ท่ี GOLD 2559/018          
ทะเบยีนเลขท่ี 0107537002273   

วนัท่ี 22 มีนาคม 2559 
 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 ครัง้ท่ี 23 
 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
 

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 คร้ังที ่23 
 

ด้วยท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ท่ี 
1/2559  เมื่อวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2559  ได้มีมติให้จดัการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559  ครัง้ท่ี 23 ในวนัจนัทร์ท่ี 25 
เมษายน 2559  เวลา 10:00 น. ณ ห้องวิคเตอร์  2 – 3  วิคเตอร์ คลบั   ชัน้ 8 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์  เลขท่ี 57 ถนนวิทย ุ แขวง
ลมุพินี  เขตปทมุวนั  กรุงเทพมหานคร 10330  เพื่อพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบยีบวาระการประชมุดงัต่อไปนี ้
 
วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558  
 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล   การประชมุวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2558    ได้จดัขึน้เมื่อวนัท่ี 17 ธันวาคม 2558 

และบริษัทฯ ได้จดัท ารายงานการประชมุส่งให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมาย
ก าหนด พร้อมทัง้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.goldenlandplc.co.th แล้ว โดยมีรายละเอียดตาม
ส าเนารายงานการประชมุปรากฏตามเอกสารแนบ 1 

 
 ความเหน็ของคณะกรรมการ   เห็นควรเสนอรายงานการประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2558  ซึง่จดัขึน้เมื่อ

วนัท่ี 17 ธันวาคม 2558  ซึง่คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบนัทกึรายงานไว้อย่างถกูต้องแล้ว ให้ท่ีประชมุสามญั
ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุครัง้ดงักล่าว 

 
 จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ   คะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 
 
 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานและการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญของ

บริษัทฯ ซึง่เกิดขึน้ในรอบปี 2558 ดงัปรากฏในรายงานประจ าปี 2558 ตามเอกสารแนบ 2 
 
ความเหน็คณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานผลการด าเนินงานและการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคญัของบริษัทฯ 
ในรอบปี 2558 ให้ท่ีประชมุสามญัผู้ถือหุ้นรับทราบ 
 

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงนิและงบก าไรขาดทุน ส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
และตามข้อบงัคับของบริษัทฯ ข้อ 37 ก าหนดว่า คณะกรรมการบริษัทต้องจดัให้มีการท างบดุลและบญัชีก าไร
ขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัทฯ เสนอต่อท่ีประชมุสามญัผู้ถือหุ้นในการประชมุสามญัประจ าปี 
เพื่อพิจารณาอนมุตัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ และต้องจดัให้ผู้สอบบญัชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนน าเสนอต่อท่ี
ประชมุผู้ถือหุ้น 

ส าหรับแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทนุ ส าหรับปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ซึง่ผู้สอบบญัชีรับ
อนุญาตของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้
พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ใน
รายงานประจ าปี 2558 ซึง่ได้จดัส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือบอกกล่าวเรียกประชมุในครัง้นี ้ตามเอกสารแนบ 2 
 



 

 

2 

ความเหน็คณะกรรมการ เห็นควรเสนอท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบ
ก าไรขาดทุน ส าหรับปีสินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ท่ีผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบ
บญัชีรับอนญุาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว 

 
จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ   คะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผลและจดัสรรก าไร  เพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย  ส าหรับผลการ
ด าเนินงานสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล  บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่เกินกว่าร้อยละ 60 ของก าไร
สทุธิหลงัหกัภาษีและทนุส ารองต่างๆ ทัง้หมดในแต่ละปี ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลให้น าปัจจยัต่างๆ มาพิจารณา
ประกอบดังนี ้เช่น ผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ สภาพคล่องของบริษัทฯ การขยายธุรกิจ 
และปัจจัยอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาลที่ให้คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจอนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลได้ และรายงานให้ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นทราบในการ
ประชมุผู้ถือหุ้นคราวต่อไป ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 39  

 
โดยในปี 2558 บริษัทฯ มีก าไรส าหรับปี(ก าไรสทุธิ)จ านวน 648,236,417 บาท และมีก าไรสะสมยงัไม่ได้จดัสรร 
ประกอบกับบริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะจ่ายเงินปันผลได้  และเมื่อพิจารณาตามมาตรา 115 แห่ง
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั และตามข้อบงัคบั ของบริษัทฯ ข้อ 39 คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอ 
ให้จ่ายเงินปันผลประจ าปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินจ านวน 198,085,970 บาท  

 
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนมุตัิให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2558 ไป
แล้ว  จ านวน 0.05 บาทต่อหุ้น ส าหรับหุ้นสามญัจ านวน 1,637,999,403 หุ้น รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 81,899,970 
บาท โดยได้จ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้กบัผู้ถือหุ้นเมื่อวนัท่ี 3 ธันวาคม 2558 และได้แจ้งให้ท่ีประชมุวิสามญัผู้ถือ
หุ้นครัง้ท่ี 1/2558 เมื่อวนัท่ี 17 ธันวาคม 2558 รับทราบแล้ว   

 
ดังนัน้ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2558 อีกในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท ส าหรับหุ้นสามัญจ านวน 
2,323,720,000 หุ้น รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 116,186,000 บาท โดยจะจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นท่ีมีชื่อปรากฏอยู่
ในสมดุทะเบียนผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวนัพฤหสับดีท่ี10 มีนาคม 2559 เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลและ
ก าหนดปิดสมดุทะเบยีนในวนัศกุร์ท่ี 11 มีนาคม 2559 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัองัคารท่ี 17 พฤษภาคม 
2559 โดยจ่ายจากก าไรท่ีเสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ส าหรับผู้ถือหุ้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิต
ภาษีคืนได้ในอตัราเงินปันผลคณูสองส่วนแปด 

 
ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผล จากผลประกอบการปี 2558 ในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท  สงูกว่าปี 2557 ซึง่บริษัทฯ ไม่ได้
มีการจ่ายเงินปันผลเนื่องจากยงัมีผลขาดทนุสะสมอยู่  

 
นอกจากนี ้ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั และตามข้อบงัคบั ของบริษัทฯ  ข้อ 40 
บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี ส่วนหนึง่ไว้เป็นทนุส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิ ประจ าปี หกั
ด้วยยอดขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 
บริษัทฯ ได้เสนอขอจดัสรรเป็นทนุส ารองตามกฎหมายไว้จ านวน 25,000,000 บาท 
 
ความเหน็คณะกรรมการ เห็นควรเสนอท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นอนุมัติการจัดสรรก าไรส าหรับผลการ
ด าเนินงานปี 2558 เพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ดงันี ้
 
 จดัสรรเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย จ านวน 25,000,000 บาท  
 จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินประมาณ

จ านวน 198,085,970 บาท โดยแบ่งเป็นเงินปันผลระหว่างกาลท่ีบริษัทฯ ได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อ
วนัท่ี 3 ธันวาคม 2558 ในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท เป็นจ านวนเงิน 81,899,970 บาทและบริษัทฯ จะจ่ายเงิน
ปันผลส่วนท่ีเหลือในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท เป็นเงิน 116,186,000 บาท ในวนัองัคารท่ี 17 พฤษภาคม 2559 

 
ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลในอตัราดงักล่าวข้างต้นเป็นอตัราท่ีคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมและ
เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยคิดเป็น ประมาณร้อยละ 31 และร้อยละ 55 ของก าไรสทุธิประจ าปี 
2558 ตามงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการตามล าดบั  
 
จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัติยกเลิกมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  เม่ือวันที่ 29 เมษายน 2548 ในการออกและเสนอ

ขายหุ้นกู้ในวงเงนิไม่เกิน 3,000 ล้านบาท 
 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล เน่ืองจากบริษัทฯ จะมีการขออนุมัติให้น าเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น
ประจ าปี 2559 เพื่อพิจารณาอนมุตัิออกหุ้นกู้ใหม่ จึงขอพิจารณาอนมุตัิยกเลิกมติท่ีประชมุสามญัผู้ถือหุ้น  เมื่อ
วนัท่ี 29 เมษายน 2548 ซึง่ได้มีมติอนมุตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท เพื่อเสนอ
ขายแก่ประชาชนทัว่ไป (Public Offering) และ/หรือ ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) และ/หรือ
ให้แก่ผู้ลงทนุในประเทศ และ/หรือให้แก่ผู้ลงทนุในต่างประเทศในวงเงิน 3,000 ล้านบาท อาย ุ10 ปี 
 
ความเหน็คณะกรรมการ เห็นควรเสนอท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นอนุมัติยกเลิกมติท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น  
เมื่อวันท่ี 29 เมษายน 2548 ซึ่งได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท 
เน่ืองจากบริษัทฯ ยงัไม่ได้มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดงักล่าว และมติดงักล่าวไม่สอดรับกบัสถานะทางการ
เงินของบริษัทฯ ในปัจจบุนั 

 
จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัติในการออกหุ้นกู้ในวงเงนิไม่เกิน 7,000 ล้านบาท 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล บริษัทฯ มีความประสงค์ท่ีจะออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงินไม่เกิน 7,000 
ล้านบาท  เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจทัว่ไป และ/หรือ ช าระคืนเงินกู้  และ/หรือ ใช้ในการลงทนุของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามท่ี
คณะกรรมการบริษัทฯ  เห็นสมควร  
 
ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นว่าการออกหุ้นกู้ดังกล่าวมีความเหมาะสมและ เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ  
เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการขยายธุรกิจอย่างต่อเน่ือง การออกและเสนอขายหุ้นกู้ เป็นทางเลือกหนึ่งในการระดม
ทนุท่ีมีประโยชน์อย่างมากเพื่อลดต้นทนุทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอต่อท่ีประชมุผู้ถือหุ้น
เพือ่พิจารณาอนมุตัิการออกหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 7,000 ล้านบาท 
 
รายละเอียดของหุ้นกู้ ท่ีจะออกและเสนอขายมีดงันี ้
ชนิด :  หุ้นกู้ทกุประเภทและรูปแบบ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ หรือ ไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีหรือไม่มี 

หลกัประกนัหรือผู้ค า้ประกนั มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  ด้อยสิทธิหรือ ไม่ด้อย
สิทธิ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขาย
หุ้นกู้ในแต่ละคราว และปัจจยัอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 

สกลุเงิน :  เงินบาท และ/หรือ เงินสกลุต่างประเทศในจ านวนเทียบเท่า 

มลูค่ารวมของหุ้นกู้ : มลูค่าเงินต้นรวมของหุ้นกู้ ไม่เกิน 7,000 ล้านบาท หรือในสกลุเงินอื่นในจ านวน
ท่ีเทียบเท่า ทัง้นีบ้ริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในคราวเดียวหรือ
หลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และ/สามารถเสนอขายหุ้นกู้ เพื่อทดแทนหุ้น
กู้ เดิมท่ีมีการไถ่ถอนในรูปแบบต่างๆกนัได้ในวนัเดียวกนั (Revolving Basis) 
ทัง้นีหุ้้นกู้ ท่ีบริษัทฯออกจ าหน่ายแล้วแต่ยงัไม่ได้รับการไถ่ถอนไม่ว่า ณ ขณะใด
ขณะหนึง่จะต้องมีจ านวนไม่เกินวงเงินดงักล่าวข้างต้น 

อตัราดอกเบีย้ :  ขึน้อยู่กบัสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครัง้ 

อายขุองหุ้นกู้  :  ไม่เกิน 7 ปี นับจากวันท่ีออกหุ้นกู้ ในแต่ละครัง้ ทัง้นีอ้ยู่ภายใต้ข้อก าหนดของ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และ/หรือคณะกรรมการก ากบัตลาดหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ 

การไถ่ถอนก่อนก าหนด :  ผู้ ถือหุ้ นกู้  และ/หรือ บริษัท อาจมีสิทธิ หรือ ไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ก่อนครบ
ก าหนด  ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัเงื่อนไขของหุ้นกู้ ท่ีออกในแต่ละคราว 
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การเสนอขาย : เสนอขายหุ้นกู้ ทัง้หมดในคราวเดียวโดยแบ่งหุ้นกู้ ออกเป็นหลายชุด หรือชุด
เดียว หรือ ทยอยออกหุ้นกู้ เป็นหลายคราวก็ได้ โดยอาจเสนอขายให้แก่ผู้ลงทนุ
ทั่วไป และ/หรือ ให้แก่ผู้ ลงทุนในวงจ ากัด และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน 
และ/หรือผู้ ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ ลงทุนท่ีมีลักษณะเฉพาะตาม
ความหมายท่ีก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ท่ีเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเสนอขายในประเทศและ/หรือใน
ต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และ/
หรือ ตามประกาศ กฏกระทรวง กฏระเบียบ และกฏหมายอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องท่ีมี
ผลใช้บงัคบัในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้นัน้ 

 
รวมถงึมีมติให้น าเสนอต่อท่ีประชมุผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนมุตัิการมอบอ านาจให้คณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือ กรรมการบริหาร และ/หรือบคุคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้มีอ านาจในเร่ืองท่ี
เกี่ยวข้องกบั และ/หรือ ต่อเนื่องกบัการออกเสนอขายหุ้นกู้  ซึง่รวมถงึ (แต่ไม่จ ากดัเพียง) เร่ืองต่างๆดงัต่อไปนี  ้

 
1. การก าหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆอนัจ าเป็นและเกี่ยวเน่ืองกบัการออกและการเสนอขายหุ้นกู้ซึง่

รวมถึง (แต่ไม่จ ากัดเฉพาะ) เช่น การก าหนดชื่อหุ้นกู้  ประเภท หลกัประกนั (ถ้ามี) สกลุเงิน จ านวนเงิน 
อายุ มูลค่าท่ีตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบีย้ สิทธิในการไถ่ถอน วิธีการเสนอขาย 
ระยะเวลาการออกและเสนอขาย วิธีการช าระคืน วิธีจัดสรร และข้อก าหนดสิทธิ เป็นต้น ตามท่ี
สภาวการณ์จะ เอือ้อ านวยและตามระยะเวลาท่ีเห็นสมควร โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในรูปแบบ
ต่างๆ กนั ครัง้เดียวหรือแบง่เป็นคราวๆก็ได้ 
 

2. ด าเนินการต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นและสมควร เพื่อการออกหุ้นกู้ดังกล่าว และมีอ านาจแต่งตัง้ผู้ แทนผู้ถือหุ้นกู้
และ/หรือนายทะเบยีนหุ้นกู้  และ/หรือผู้จดัจ าหน่าย และ/หรือผู้ รับประกนัการจ าหน่าย และ/หรือท่ีปรึกษา
ต่างๆ และ/หรือบุคคลอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้  และ/หรือ หน่วยงานจัดอันดับ
เครดิต และ/หรือ ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น ตลอดจนด าเนินการขึน้ทะเบียนหุ้นกู้กบัสมาคมตลาด
ตราสารหนีไ้ทยหรือตลาดรองอื่นๆ 

 
3. การติดต่อ ให้ข้อมลู เจรจา เข้าท า ลงนาม รับรอง และแก้ไขเอกสารและสญัญาท่ีเกี่ยวข้องกบัการออก

และเสนอขายหุ้นกู้  ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จ ากัดเพียง) ค าขออนญุาต หนงัสือชีช้วน แบบแสดงรายการข้อมลู 
รวมถึงเอกสารและหลักฐานต่างๆท่ีต้องยื่นให้แก่ส านักงานคณะกรรมการก ากับตลาดหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดงักล่าว ตลอดจน
ติดต่อประสานงาน และการยื่นเอกสารดังกล่าวข้างต้นต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับตลาด
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือหน่วยงานอื่น หรือบคุคลใดๆท่ีเกี่ยวข้อง 

 
4. การด าเนินการอื่นใด ท่ีจ าเป็นและสมควรเพื่อให้การออกเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ บรรลผุลส าเร็จและ

เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ 
 
จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 7 พจิารณาอนุมตัิการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2559 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  
และตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 17 ก าหนดให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสามในการประชุม
สามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปีทุกครัง้ โดยให้กรรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง ซึ่งในกา ร
ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปีครัง้นีม้ีกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 3 คน คือ นายวันชัย  ศารทลูทัต 
กรรมการอิสระ  นายโชติพฒัน์  พีชานนท์  กรรมการ  และนายสิทธิชยั  ชยัเกรียงไกร  กรรมการ   ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบคุคลเพื่อรับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท ส าหรับการประชมุสามญั
ผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวนัท่ี 1 ตลุาคม 2558 ถึง วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 
ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบยีน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบคุคลเข้ารับการ
พิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท  
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ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับ
ข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ซึง่ไม่รวมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรร
หาผู้มีส่วนได้เสีย เห็นควรเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ถือหุ้นอนมุตัิการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องพ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง และด ารงต าแหน่งใน
คณะกรรมการชดุย่อยเช่นเดิม จ านวน 3 ท่าน ดงันี ้
 

1. นายวนัชยั ศารทลูทตั กรรมการอิสระ   
2. นายโชติพฒัน์ พีชานนท์  กรรมการ  
3. นายสิทธิชยั  ชยัเกรียงไกร กรรมการ  

 
ทัง้นี ้เน่ืองจากเห็นว่าบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้ ท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการบริษัทของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และทางการท่ีเกี่ยวข้อง โดยประวัติย่อและข้อมูลท่ี
เกี่ยวข้องของผู้ ท่ีได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ รวมทัง้นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏตามประวตัิย่อ
ของกรรมการท่ีได้จดัส่งให้กบัผู้ถือหุ้น พร้อมกบัหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชมุในครัง้นี ้ตามเอกสารแนบ 3 
 
จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 8 พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการบริษทั ประจ าปี 2559  
   

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
ซึง่ก าหนดให้ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นอนมุตัิการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ  
 
ความเหน็คณะกรรมการ เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทในการสร้าง
มลูค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรร
หา ซึ่งได้พิจารณาอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทตามความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าท่ีความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด และผลการปฏิบตัิงานในสภาวะการณ์ปัจจบุนั รวมทัง้ได้เปรียบเทียบ
ข้อมลูอ้างอิงจากอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั จงึเห็นควรเสนอท่ีประชมุผู้ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนแก่
กรรมการและกรรมการชดุย่อย ประจ าปี 2559 ดงันี ้  
 

 ประธาน สมาชิก 
หน่วย : บาท/บุคลล ค่าเบีย้ประชุม ค่าตอบแทน 

รายเดือน 
ค่าเบีย้ประชุม 

 
ค่าตอบแทน 
รายเดือน 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท  25,000 20,000 20,000 10,000 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร  - 25,000 - 20,000* 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ  - 40,000 - 30,000 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
และสรรหา 

22,000 - 18,000 - 

     หมายเหต ุ *  ไม่รวมกรรมการบริหารซึง่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ  

 
ทัง้นี ้ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชดุย่อย ประจ าปี 2559 เมื่อรวมกบัค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) 
จะไม่เกินวงเงิน 7,000,000 บาท  เท่ากับปี 2558 โดยในส่วนค่าตอบแทนพิเศษให้คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจดัสรรตามความเหมาะสมจากผลประกอบการของบริษัทเป็นส าคญั  โดย
บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ในปี 2558 รวมเป็นเงินจ านวน 6,703,000 บาท (หกล้านเจ็ดแสนสาม
พนับาท) 

    
จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสียงไมน้่อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุ 
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วาระที่ 9 พจิารณาอนุมัติการแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2559 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 
2535 และตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 41 ก าหนดให้ท่ีประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปีแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และ
ก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัททกุปี 

   
  ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ด าเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจ าปี 

2559 และได้เสนอต่อท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2559 เมื่อวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2559 ให้พิจารณา
เห็นชอบ เพื่อเสนอต่อท่ีประชมุสามญัผู้ถือหุ้นเพื่ออนมุตัิแต่งตัง้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั  เป็น
ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ โดยมีผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งดงัต่อไปนี ้ เป็นผู้สอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินบริษัทฯ ประจ าปี 2559 

 
1. นายนิรันดร์ ลีลาเมธวฒัน์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 2316 หรือ  
2. นางวิไล บรูณกิตติโสภณ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 3920 หรือ 
3. นางสาวนภาพร      สาธิตธรรมพร  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 7494  
 

เน่ืองจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เสนอราคาค่าบริการสอบบัญชีท่ีสมเหตุสมผลเมื่อ
เปรียบเทียบกบัขอบเขตของงาน  
 
โดยในปี 2559 บริษัทจะเร่ิมมีกิจกรรมการให้เช่าและบริการทัง้ในส่วนของอาคารส านักงานและโรงแรมใน
โครงการ เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ และมีการลงทุนในบริษัทร่วมทุนแห่งหนึ่งในการพัฒนาโครงการเชิงพาณิชย์
บริเวณสามย่าน และทรัสต์เพื่อการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์อีกแห่งหนึ่ง โดยค่าตอบแทนการสอบ
บญัชีของบริษัทฯ มีจ านวนรวม 1,120,000 บาท (หนึง่ล้านหนึง่แสนสองหมื่นบาท)   
 
ทัง้นี ้บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั และผู้สอบบญัชีทัง้ 3 ท่าน ไม่มีความสมัพนัธ์และส่วนได้เสียกบั
บริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ ท่ีเกี่ยวข้องกบับคุคลดงักล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็น
อิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงผู้สอบบญัชีทัง้ 3 
ท่านข้างต้น ไม่มีผู้สอบบญัชีท่านใดท่ีปฏิบตัิหน้าท่ีมาแล้วเป็นเวลา 5 ปีติดต่อกนั 

 
ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็น
ควรเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ถือหุ้นอนมุตัิการแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี ดงันี ้
 
1. ให้แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั ให้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ดงัมี

รายนามต่อไปนี ้
 

1. นายนิรันดร์ ลีลาเมธวฒัน์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 2316 หรือ  
2. นางวิไล บรูณกิตติโสภณ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 3920 หรือ 
3. นางสาวนภาพร      สาธิตธรรมพร  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 7494  
 

โดยให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งมีอ านาจตรวจสอบ ท า และลงนามในรายงานการสอบบญัชี โดยในการ
พิจารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการได้พิจารณาถึงความพร้อม ขอบเขตการให้บริการ อัตราค่าสอบบัญชี 
ประกอบกบัประสบการณ์ของผู้สอบบญัชี และมีความเป็นอิสระไม่มีความสมัพนัธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกบั
บริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเกี่ยวข้องกบับคุคลดงักล่าว กระบวนการสอบบญัชี 
รวมทัง้ความต่อเน่ืองในการตรวจสอบ 

 
ทัง้นี ้นายนิรันดร์ ลีลาเมธวฒัน์ เคยเป็นผู้ลงนามในรายงานการสอบบญัชีประจ าปี 2553 – 2554 และเป็นผู้
ได้รับการเสนอชื่อในระหว่างปี 2553 – 2558  ส่วนนางวิไล  บูรณกิตติโสภณ  เคยได้รับการเสนอชื่อเป็น
ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ เป็นครัง้แรกเมื่อเมื่อปี 2558 และส่วนนางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร ได้รับการ
เสนอชื่อเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ในปีนีเ้ป็นปีแรก 
 

2. ก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทัง้สิน้ไม่เกิน 1,120,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาท) 
ประกอบด้วย 
- ค่าตรวจสอบงบการเงินประจ าปีของบริษัทฯ 430,000 บาท 
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ    690,000 บาท 
 รวมทัง้สิน้ 1,120,000 บาท 
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ทัง้นี ้บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าสอบบญัชีประจ าปี 2556 ถึงปี 2558 ให้แก่ผู้สอบบญัชีจากบริษัท  
เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั ส าหรับการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย มีรายละเอียดดงันี ้

ค่าสอบบญัช ี(Audit Fee)                หน่วย : บาท 

รายการ 2558 2557 2556 

ค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ  1,050,000 980,000 900,000 

ค่าสอบบญัชีของบริษัทย่อย  3,950,000* 2,720,000 2,800,000 

รวมค่าสอบบญัช ี 5,000,000 3,700,000 3,700,000 

 * คา่สอบบญัชีที่เพ่ิมขึน้ในปี 2558 ได้รวมคา่สอบบญัชขีองกลุม่บริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จ ากดั (มหาชน) 
จ านวน 5 บริษัท เป็นจ านวนเงิน 1,220,000 บาท 

ค่าบริการอื่น (Non- Audit Fee)       หน่วย : บาท 

รายการ 2558 2557 2556 

ค่าบริการสอบทานประมาณการงบการเงิน 1,312,548 - - 

 

จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 10 พจิารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้าม)ี 

 

 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 ครัง้ท่ี 23 ในวันจันทร์ท่ี 25 
เมษายน   2559 เวลา 10:00 น. ห้องวิคเตอร์ 2 – 3  วิคเตอร์ คลบั ชัน้ 8  ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขท่ี 57 ถนนวิทย ุแขวง
ลมุพินี เขตปทมุวนั  กรุงเทพมหานคร  โดยขอให้ศึกษาข้อมลูเอกสารและหลกัฐานท่ีผู้ เข้าร่วมประชมุต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชมุ 
วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผู้ถือหุ้น  ดงัมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
แนบ 5  โดยบริษัทฯ จะด าเนินการประชมุตามข้อบงัคบับริษัทตามเอกสารแนบ 6   

 ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
ของบริษัทฯ เข้าประชมุและออกเสียงแทนตน  ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดงัมีรายนามและ
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4 และส่งหนังสือมอบฉันทะตามเอกสารแนบ 9 พร้อมเอกสารประกอบมายัง 
เลขานกุารบริษัท บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) ชัน้ 36 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 
เลขท่ี 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10330 โดยให้เอกสารส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันท่ี 24 
เมษายน 2559 

  เพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตัง้บคุคลอื่นเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนใน
การประชมุครัง้นี ้โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข ท่ีส่งมาตามเอกสารแนบ 9 หรือสามารถ 
Download หนงัสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้
ให้คสัโตเดียน (Custodian)ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น)ได้ท่ี www.goldenlandplc.co.th โดยให้เลือกใช้แบบใด
แบบหนึง่ตามท่ีระบไุว้เท่านัน้ 

  ทัง้นี ้เพื่อให้การลงทะเบยีนเข้าร่วมการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 ครัง้ท่ี 23  เป็นไปด้วยความสะดวก
รวดเร็วและเรียบร้อย บริษัทจะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ตัง้แต่เวลา 08:00 น. ของวนัประชมุ ณ 
ห้องวิคเตอร์ 2 – 3  วิคเตอร์ คลบั ชัน้ 8  ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์  เลขท่ี 57 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั  กรุงเทพมหานคร   
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 อนึง่ บริษัทฯ ก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559  ครัง้ท่ี 23 ในวนัท่ี 10 
มีนาคม 2559 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบยีนในวนัท่ี 11 มีนาคม 2559 

 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

                                              ( นายธนพล ศิริธนชยั ) 
                                               ประธานอ านวยการ 

                                                                   บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดเีวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
 

 
 
 




