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ท่ี GOLD 2560/014          
ทะเบยีนเลขท่ี 0107537002273   

วนัท่ี 22 มีนาคม 2560 
 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ครัง้ท่ี 24 
 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
 

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 คร้ังที ่24 
 

ด้วยท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ท่ี 
1/2560  เมื่อวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2560  ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2560  ครัง้ท่ี 24 ในวันพุธท่ี 26 
เมษายน 2560  เวลา 10:00 น. ณ ห้องวิคเตอร์  2 – 3  วิคเตอร์ คลบั   ชัน้ 8  สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  เลขท่ี 98 ถนน
สาทรเหนือ  แขวงสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร 10500  เพื่อพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบยีบวาระการประชมุดงัต่อไปนี ้
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 ครัง้ที่ 23  ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 

เมษายน 2559 
 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล   การประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 ครัง้ท่ี 23  ได้จดัขึน้เมื่อวนัท่ี 25 เมษายน 

2559 และบริษัทฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาท่ี
กฎหมายก าหนด พร้อมทัง้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.goldenland.co.th แล้ว โดยมีรายละเอียด
ตามส าเนารายงานการประชมุปรากฏตามเอกสารแนบ 1 

 
 ความเห็นของคณะกรรมการ   เห็นควรเสนอรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 ครัง้ท่ี 23 ซึง่

จัดขึน้เมื่อวันท่ี 25 เมษายน 2559 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว ให้ท่ี
ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุครัง้ดงักล่าว 

 
 จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ   คะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 
 

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานและการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญของ
บริษัทฯ ซึง่เกิดขึน้ในรอบปี 2559 ดงัปรากฏในรายงานประจ าปี 2559 ตามเอกสารแนบ 2 
 
ความเหน็คณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานผลการด าเนินงานและการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคญัของบริษัทฯ 
ในรอบปี 2559 ให้ท่ีประชมุสามญัผู้ถือหุ้นรับทราบ 
 

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงนิและงบก าไรขาดทุน ส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
 

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

ส าหรับงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทนุ ส าหรับปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ซึง่ผู้สอบบญัชี
รับอนญุาตของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้
พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ใน
รายงานประจ าปี 2559 ซึง่ได้จดัส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือบอกกล่าวเรียกประชมุในครัง้นี ้ตามเอกสารแนบ 2 
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ความเหน็คณะกรรมการ เห็นควรเสนอท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้ นอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบ
ก าไรขาดทนุ ส าหรับปีสินสดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ท่ีผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบญัชี
รับอนญุาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว 

 
จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ   คะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรก าไร  เพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย  จากผลการ
ด าเนินงานส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 
 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล  บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่เกินกว่าร้อยละ 60 ของก าไร
สทุธิหลงัหกัภาษีและทนุส ารองต่างๆ ทัง้หมดในแต่ละปี ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลให้น าปัจจยัต่างๆ มาพิจารณา
ประกอบดงันี ้เช่น ผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ สภาพคล่องของบริษัทฯ การขยายธุรกิจ และ
ปัจจัยอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลท่ี
ให้คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจอนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลได้ และรายงานให้ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นทราบในการประชมุ
ผู้ถือหุ้นคราวต่อไป ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 39  

 
โดยในปี 2559 บริษัทฯ มีก าไรส าหรับปี (ก าไรสุทธิ)จ านวน 1,058.9 ล้านบาท ตามมาตรา 116 แห่ง
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั และตามข้อบงัคบั ของบริษัทฯ  ข้อ 40 บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี 
ส่วนหนึ่งไว้เป็นทนุส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิ ประจ าปี หกัด้วยยอดขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) 
จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน บริษัทฯ ได้เสนอขอจัดสรรเป็นทุน
ส ารองตามกฎหมายไว้จ านวน 55 ล้านบาท 
 
หลังจากจัดสรรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายแล้ว  บริษัทฯ มีก าไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร จ านวน 1,137.6 ล้าน
บาท ประกอบกบับริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้  และเมื่อพิจารณาตามมาตรา 115 แห่ง
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั และตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 39 คณะกรรมการจงึเห็นสมควรเสนอให้
จ่ายเงินปันผลประจ าปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.23 บาท ส าหรับหุ้นสามัญจ านวน 2,323,720,000 หุ้น  
รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 534.5 ล้านบาท โดยจะจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ถือหุ้น 
(Record Date) ในวนัพฤหสับดีท่ี 9 มีนาคม 2560 เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลและก าหนดปิดสมดุทะเบียนใน
วนัศกุร์ท่ี 10 มีนาคม 2560 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัพฤหสับดีท่ี 18 พฤษภาคม 2560 โดยจ่ายจากก าไร
ท่ีเสียภาษีในอตัราร้อยละ 20 ส าหรับผู้ถือหุ้นท่ีเป็นบคุคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ในอตัราเงินปัน
ผลคณูสองส่วนแปด 
 
ความเหน็คณะกรรมการ เห็นควรเสนอท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นอนุมัติการจัดสรรก าไรส าหรับผลการ
ด าเนินงานปี 2559 เพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ดงันี ้
 
 จดัสรรเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย จ านวน 55 ล้านบาท  
 จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.23 บาท รวมเป็นเงินประมาณ

จ านวน 534.5 ล้านบาท  โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ถือ
หุ้น (Record Date) ในวันพฤหัสบดีท่ี 9 มีนาคม 2560 เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลและก าหนดปิดสมดุ
ทะเบยีนในวนัศกุร์ท่ี 10 มีนาคม 2560 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัพฤหสับดีท่ี 18 พฤษภาคม 2560 

 
ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลในอตัราดงักล่าวข้างต้นเป็นอตัราท่ีคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมและ
เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยคิดเป็น ประมาณร้อยละ 51 และร้อยละ 50.5 ของก าไรสทุธิประจ าปี 
2559 ตามงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการตามล าดบั  
 
การจ่ายเงินปันผล จากผลประกอบการปี 2559 ในอตัราหุ้นละ 0.23 บาท นี ้จะสงูกว่าปี 2558  โดยในปี 2558  
บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลเท่ากับ 0.10 บาทต่อหุ้น มลูค่า 198.1 ล้านบาท สัดส่วนท่ีจ่ายคิดเป็นร้อยละ 31 
และร้อยละ 51.2 ของก าไรสทุธิจากงบการเงินรวมและงบการเงินฉพาะกิจการตามล าดบั 
 
จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล เน่ืองจาก ปัจจุบนับริษัทฯ มีการเติบโตทางธุรกิจ และมีสถานะทางการเงินท่ีมี
ความมัน่คงมากขึน้ ดงันัน้เพื่อให้เป็นประโยชน์กบัผู้ถือหุ้น และนกัลงทนุทัว่ไป ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทจึง
มีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยเร่ิมตัง้แต่ผลประกอบการปี 2560 เป็นต้นไป 

 

ความเหน็คณะกรรมการ เห็นควรเสนอท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การจ่ายเงินปันผล ดงันี ้ 

 
นโยบายเดิม  :  
“บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่เกินกว่าร้อยละ 60 ของก าไรสทุธิในแต่ละปี ทัง้นีก้ารจ่ายเงินปันผล
ให้น าปัจจยัต่างๆ มาพิจารณาประกอบดงันี ้เช่น ผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ สภาพคล่องของ
บริษัทฯ การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว
ข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสมและความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท” 

 
นโยบายใหม ่: 
“ก าหนดจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีและทุนส ารองต่างๆ
ทัง้หมดของงบการเงินรวม ภายใต้เง่ือนไขของแผนการลงทนุ ความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต เมื่อ
คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบ ให้จ่ายเงินปันผลประจ าปีแล้ว จะต้องน าเสนอเพื่อขออนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ถือ
หุ้นด้วย เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจอนมุตัิให้จ่ายเงิน ปันผลได้แล้ว
ให้รายงานให้ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นคราวต่อไป” 

 
อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายท่ีก าหนดให้บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลได้ก็
ต่อเมื่อไม่มียอดคงเหลือของการขาดทนุสะสมแล้ว   

 
จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัติการเปลี่ยนรอบปีบัญชีของบริษัทฯ   
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล   เพื่อให้สอดคล้องกบัปริมาณงานและกิจกรรมของบริษัทพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  ซึง่
จะมีการเปิดโครงการและกิจกรรมการตลาด เพ่ือเพ่ิมยอดขายและโอนกรรมสิทธ์ิในช่วงเดือนตลุาคมถึงเดือน
ธันวาคม  รวมทัง้ให้สอดคล้องกับการจัดท าแผนการด าเนินงานและงบประมาณในปีถัดไป  ในช่วงเดือน
กรกฎาคมถึงเดือนกันยายนในระยะเวลาท่ีมีปริมาณธุรกิจน้อยกว่า  ซึ่งจะท าให้ฝ่ายบริหารและบุคคลากร
สามารถมุ่งเน้นไปท่ีกิจกรรมทัง้การขาย  การก่อสร้าง และโอนกรรมสิทธ์ิอย่างเต็มท่ีในช่วงปลายปี  จึงเห็นควร
ให้ปรับเปลี่ยนรอบระยะเวลาบญัชีจากเดิมรอบบญัชีของบริษัทฯ เร่ิมต้นในวนัท่ี 1 มกราคม และสิน้สดุในวนัท่ี 
31 ธันวาคมของทุกปี  เป็นเร่ิมต้นในวันท่ี 1 ตุลาคม และสิน้สุดในวันท่ี 30 กันยายนของทุกปี  โดยเร่ิมรอบปี
บญัชีแรกในปี 2560 จะมีระยะเวลา 9 เดือน ตัง้แต่วันท่ี 1 มกราคม 2560 และสิน้สดุวนัท่ี 30 กันยายน 2560 
หลงัจากนัน้จะมีระยะเวลา 12 เดือน ตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุาคม และสิน้สดุในวนัท่ี 30 กนัยายน ของทกุปี   

 
ความเหน็คณะกรรมการ เห็นควรเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการเปลี่ยนรอบปีบญัชีของ
บริษัทฯ เป็นเร่ิมต้นในวนัท่ี 1 ตลุาคม และสิน้สดุในวนัท่ี 30 กนัยายนของทกุปี 

 
จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ  คะแนนเสียงไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคับของบริษทัฯ ข้อ 35. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนรอบปี

บญัชีของบริษัทฯ 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนรอบปีบญัชีของบริษัทฯ บริษัทฯ จ าเป็นต้องแก้ไข
เพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 35. เร่ือง รอบปีบญัชีของบริษัทฯ เป็นดงันี ้

 
ข้อ 35.  “รอบบญัชีของบริษัทเร่ิมต้นในวนัท่ี 1 ตลุาคม และสิน้สดุในวนัท่ี 30 กนัยายนของทกุปี” 

 
ความเหน็คณะกรรมการ เห็นควรเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ถือหุ้นอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคับของบริษัทฯ 
ข้อ 35. เพื่อให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนรอบปีบญัชีของบริษัทฯ  

 
จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ  คะแนนเสียงไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 



 

 

4 

 
วาระที่ 8 พจิารณาอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพิ่มเติม จ านวนไม่เกิน 3,000 ล้านบาท 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล บริษัทฯ มีความประสงค์ท่ีจะออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพิ่มเติมจ านวนไม่เกิน  3,000 
ล้านบาท โดยมลูค่ารวมของหุ้นกู้ทัง้หมดไม่เกิน 10,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจทั่วไป และ/หรือ 
ช าระคืนเงินกู้  และ/หรือ ใช้ในการลงทนุของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และ/หรือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย หรือเพื่อวตัถปุระสงค์อื่นตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ  เห็นสมควร  

 
ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นว่าการออกหุ้นกู้ ดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ  
เน่ืองจากบริษัทฯ ได้มีการขยายธุรกิจอย่างต่อเน่ือง การออกและเสนอขายหุ้นกู้ เป็นทางเลือกหนึ่งในการระดม
ทนุท่ีมีประโยชน์อย่างมากเพื่อลดต้นทนุทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอต่อท่ีประชมุผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนมุตัิการออกหุ้นกู้ เพิ่มเติมจ านวนไม่เกิน 3,000 ล้านบาท โดยมลูค่ารวมของหุ้นกู้ทัง้หมดไม่เกิน 
10,000 ล้านบาท 

 
รายละเอียดของหุ้นกู้ ท่ีจะออกและเสนอขายมีดงันี ้

ชนิด :  หุ้นกู้ ทุกประเภทและรูปแบบ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ หรือ ไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีหรือไม่มี 
หลกัประกนัหรือผู้ค า้ประกนั มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  ด้อยสิทธิหรือ ไม่ด้อยสิทธิ 
ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ ใน
แต่ละคราว และปัจจยัอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 

สกลุเงิน :  เงินบาท และ/หรือ เงินสกลุต่างประเทศในจ านวนเทียบเท่า 

มลูค่ารวมของหุ้นกู้ ท่ีจะ
ขออนมุตัิเพิ่มในครัง้นี ้: 

3,000 ล้านบาท 

มลูค่ารวมของหุ้นกู้ : มลูค่ารวมหุ้นกู้ทัง้หมดไม่เกิน 10,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในจ านวนท่ี
เทียบเท่า (ซึ่งมาจากมูลค่าของหุ้นกู้ ท่ีขอเพิ่มในครัง้นีจ้ านวน 3,000 ล้านบาท 
รวมกับมูลค่าหุ้ นกู้ รวมท่ีได้รับอนุมัติจากการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 
2559) ทัง้นีบ้ริษัทฯสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียวหรือหลายคราว 
และ/หรือเป็นโครงการ และสามารถเสนอขายหุ้นกู้ เพื่อทดแทนหุ้นกู้ เดิมท่ีมีการไถ่
ถอนในรูปแบบต่างๆกนั ได้ในวนัเดียวกนั  (Revolving Basis) ทัง้นีหุ้้นกู้ ท่ีบริษัทฯ
ออกจ าหน่ายแล้วแต่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอนไม่ว่า ณ ขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมี
จ านวนไม่เกินวงเงินดงักล่าวข้างต้น 

อตัราดอกเบีย้ :  ขึน้อยู่กบัสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครัง้ 

อายขุองหุ้นกู้  :  ไม่เกิน 7 ปี นับจากวันท่ีออกหุ้นกู้ ในแต่ละครัง้ ทัง้นีอ้ยู่ภายใต้ข้อก าหนดของ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ 

การไถ่ถอนก่อนก าหนด :  ผู้ถือหุ้นกู้  และ/หรือ บริษัท อาจมีสิทธิ หรือ ไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก าหนด
ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัเงื่อนไขของหุ้นกู้ ท่ีออกในแต่ละคราว 

การเสนอขาย : เสนอขายหุ้นกู้ทัง้หมดในคราวเดียวโดยแบ่งหุ้นกู้ออกเป็นหลายชดุ หรือ ชดุเดียว 
หรือ ทยอยออกหุ้นกู้ เป็นหลายคราวก็ได้ โดยอาจเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป 
และ/หรือ ให้แก่ผู้ลงทนุในวงจ ากดั และ/หรือ ผู้ลงทนุประเภทสถาบนั และ/หรือผู้
ลงทนุรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะเฉพาะตามความหมายท่ีก าหนดไว้
ในประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ท่ีเกี่ยวข้องไม่ว่า
จะเสนอขายในประเทศและ/หรือในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดใน
ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ 
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และ/หรือ ตามประกาศ กฏกระทรวง กฏระเบียบ 
และกฏหมายอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องท่ีมีผลใช้บงัคบัในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้นัน้ 

รวมถึงมีมติให้น าเสนอต่อท่ีประชมุผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนมุตัิการมอบอ านาจให้คณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือ กรรมการบริหาร และ/หรือบคุคลท่ีได้รับมอบหมายให้มีอ านาจในเร่ืองท่ีเกี่ยวข้องกับ และ/
หรือ ต่อเนื่องกบัการออกเสนอขายหุ้นกู้  ซึง่รวมถงึ (แต่ไม่จ ากดัเพียง) เร่ืองต่างๆดงัต่อไปนี ้
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1. การก าหนดเง่ือนไขและรายละเอียดต่างๆอนัจ าเป็นและเกี่ยวเน่ืองกบัการออกและการเสนอขายหุ้นกู้ซึง่
รวมถึง (แต่ไม่จ ากดัเฉพาะ) เช่น การก าหนดชื่อหุ้นกู้  ประเภท หลักประกัน (ถ้ามี) สกุลเงิน จ านวนเงิน 
อายุ มูลค่าท่ีตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบีย้ สิทธิในการไถ่ถอน วิธีการเสนอขาย 
ระยะเวลาการออกและเสนอขาย วิธีการช าระคืน วิธีจัดสรร และข้อก าหนดสิทธิ เป็นต้น ตามท่ี
สภาวการณ์จะเอือ้อ านวยและตามระยะเวลาท่ีเห็นสมควร โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในรูปแบบ
ต่างๆ กนั ครัง้เดียวหรือแบง่เป็นคราวๆ ก็ได้ 
 

2. ด าเนินการต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นและสมควร เพื่อการออกหุ้นกู้ดังกล่าว และมีอ านาจแต่งตัง้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
และ/หรือนายทะเบยีนหุ้นกู้  และ/หรือผู้จดัจ าหน่าย และ/หรือผู้ รับประกนัการจ าหน่าย และ/หรือท่ีปรึกษา
ต่างๆ และ/หรือบุคคลอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้  และ/หรือ หน่วยงานจัดอันดับ
เครดติ และ/หรือ ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น ตลอดจนด าเนินการขึน้ทะเบยีนหุ้นกู้กบัสมาคมตลาด
ตราสารหนีไ้ทยหรือตลาดรองอื่นๆ 
 

3. การติดต่อ ให้ข้อมลู เจรจา เข้าท า ลงนาม รับรอง และแก้ไขเอกสารและสญัญาท่ีเกี่ยวข้องกับการออก
และเสนอขายหุ้นกู้  ซึง่รวมถึง (แต่ไม่จ ากดัเพียง) ค าขออนญุาต หนงัสือชีช้วน แบบแสดงรายการข้อมลู 
รวมถึงเอกสารและหลักฐานต่างๆท่ีต้องยื่นให้แก่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดงักล่าว ตลอดจนติดต่อ
ประสานงาน และการยื่นเอกสารดงักล่าวข้างต้นต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ หรือหน่วยงานอื่น หรือบคุคลใดๆท่ีเกี่ยวข้อง 

4. การด าเนินการอื่นใด ท่ีจ าเป็นและสมควรเพื่อให้การออกเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ บรรลผุลส าเร็จและ
เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ 
 

จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 9 พจิารณาอนุมตัิการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2560 

 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  
และตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 17 ก าหนดให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสามในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีทุกครัง้ โดยให้กรรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง ซึ่งในการ
ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปีครัง้นีม้ีกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 3 คน คือ นายปณต  สิริวฒันภกัดี 
กรรมการ  นายชินวฒัน์  ชินแสงอร่าม  กรรมการอิสระ  และนายธนพล  ศิริธนชยั  กรรมการ   ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้เปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบคุคลเพื่อรับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท ส าหรับการประชมุสามญัผู้ถอื
หุ้น ประจ าปี 2560 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวนัท่ี 1 ตลุาคม 2559 ถงึ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ตาม
หลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการ
พิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท  

  
ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้ มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับ
ข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ซึง่ไม่รวมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรร
หาผู้มีส่วนได้เสีย เห็นควรเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ถือหุ้นอนมุตัิการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องพ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง และด ารงต าแหน่งใน
คณะกรรมการชดุย่อยเช่นเดิม จ านวน 3 ท่าน ดงันี ้

 
1. นายปณต สิริวฒันภกัดี กรรมการ   
2. นายชินวฒัน์  ชินแสงอร่าม กรรมการอิสระ  
3. นายธนพล   ศิริธนชยั กรรมการ  

 
ทัง้นี ้เน่ืองจากเห็นว่าบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้ ท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการบริษัทของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และทางการท่ีเกี่ยวข้อง  โดยนายชินวฒัน์  ชินแสงอร่าม มี
คณุสมบตัิท่ีจะด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ
จากฝ่ายบริหาร และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  โดยประวตัิย่อและข้อมลูท่ีเกี่ยวข้องของผู้
ท่ีได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ รวมทัง้นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏตามประวตัิย่อของกรรมการท่ี
ได้จดัส่งให้กบัผู้ถือหุ้น พร้อมกบัหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชมุในครัง้นี ้ตามเอกสารแนบ 3 

 
จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 10 พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการบริษทั ประจ าปี 2560     

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
ซึง่ก าหนดให้ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นอนมุตัิการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ   
ความเหน็คณะกรรมการ เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทในการสร้าง
มลูค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรร
หา ซึ่งได้พิจารณาอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทตามความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าท่ีความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานใน
สภาวะการณ์ปัจจบุนั รวมถงึความต้องการของบริษัทฯ ท่ีก าลงัขยายตวัทางธุรกิจอย่างมาก  เปรียบเทียบข้อมลู
อ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ตามรายงานผลการส ารวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจด
ทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  จึงเห็นควรเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนมุตัิค่าตอบแทนแก่กรรมการและกรรมการชดุย่อย ประจ าปี 2560 ดงันี ้  
 

 ประธาน สมาชิก 
หน่วย : บาท/บุคคล ค่าเบีย้ประชุม ค่าตอบแทน 

รายเดือน 
ค่าเบีย้ประชุม 

 
ค่าตอบแทน 
รายเดือน 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท  25,000  35,000/1 20,000 25,000/1 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร  - 25,000 - 20,000/2 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ  - 40,000 - 30,000 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 22,000 - 18,000 - 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล   22,000/3 -    18,000/3 - 

    หมายเหต ุ  /1  ปรับค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทรายเดือน  ซึง่เป็นอตัราเดมิใช้ตัง้แตปี่ 2556 – ปัจจบุนั  
     จากอตัราเดมิประธานกรรมการ 20,000 บาท/เดือน  และกรรมการ 10,000 บาท/เดือน 
  /2  ไม่รวมกรรมการบริหารซึง่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ 
  /3   ก าหนดค่าเบีย้ประชุม (รายครัง้) ของคณะกรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล (แตง่ตัง้เม่ือ 14 ธนัวาคม 2559) 

ทัง้นี ้ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชดุย่อย ประจ าปี 2560 เมื่อรวมกบัค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) 
จะไม่เกินวงเงิน 9,000,000 บาท  เพิ่มขึน้จากปี 2559 จ านวน 2,000,000 บาท  โดยในส่วนค่าตอบแทนพิเศษให้
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจดัสรรตามความเหมาะสมจากผลประกอบการ
ของบริษัทฯ เป็นส าคัญ  โดยบริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ในปี 2559 รวมเป็นเงินจ านวน 
6,815,500 บาท (หกล้านแปดแสนหนึง่หมื่นห้าพนัห้าร้อยบาท)  
จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุ 

 
วาระที่ 11 พจิารณาอนุมัติการแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2560 
 

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

  ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ด าเนินการคัดเลือกผู้สอบบญัชี ประจ าปี 
2560 และได้เสนอต่อท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2560 เมื่อวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2560 เพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ และเสนอต่อท่ีประชมุสามญัผู้ถือหุ้นเพื่ออนมุตัิแต่งตัง้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี 
จ ากัด เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีผู้ สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี ้  เป็นผู้ สอบบัญชีและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินบริษัทฯ ประจ าปี 2560 

 
1. นางวิไล บรูณกิตติโสภณ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 3920 หรือ 
2. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4439 หรือ 
3. นางสาวนภาพร      สาธิตธรรมพร  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 7494   

 
เน่ืองจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เสนอราคาค่าบริการสอบบัญชีท่ีสมเหตุสมผลเมื่อ
เปรียบเทียบกบัขอบเขตของงาน  
 
นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2560 เพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบ และเสนอต่อท่ีประชมุสามญัผู้ถือหุ้นเพื่ออนมุตัิก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชีของบริษัทฯ ใน
ปี 2560 จ านวนรวม 1,000,000 บาท (หนึง่ล้านบาท) โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
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เสนอ ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาลเพิ่มขึน้ 20,000 บาท ต่อไตรมาส จาก 230,000 บาท เป็น 250,000 
บาท ต่อไตรมาส  และค่าสอบบญัชีประจ าปีเพิ่มขึน้ 70,000 บาท เป็น 500,000 บาท เพิ่มขึน้เนื่องจากกิจกรรม
ท่ีเพิ่มขึน้ของอาคารส านักงานให้เช่าเอฟวายไอ เซ็นเตอร์  และธุรกิจโรงแรมโมเดน่า บาย เฟรเซอร์ ท่ีจะ
ด าเนินการเต็มรอบปีบญัชี  ประกอบกบัการปรับปรุงระบบสารสนเทศของบริษัทฯ  จึงต้องใช้บริการในส่วนการ
ตรวจสอบระบบสารสนเทศ (IT Audit) มากขึน้ แต่เน่ืองจากปี 2560 บริษัทฯ จะด าเนินการเปลี่ยนรอบระยะเวลา
บญัชีจากเดือนธันวาคม มาเป็นสิน้สดุเดือนกนัยายน ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาลรายไตรมาสจงึลดลง 1 
ไตรมาส  โดยสรุปเสนอค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล 2 ไตรมาสครัง้ละ 250,000 บาท รวม 500,000 บาท
และค่าสอบบัญชีประจ าปี 500,000 บาท รวมค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2560 จ านวน 
1,000,000 บาท (หนึง่ล้านบาท)   

 
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 ากัด ให้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ดังมี

รายนามต่อไปนี ้
 

1. นางวิไล บรูณกิตติโสภณ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 3920 หรือ 
2. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4439 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 ้ นางวิไล  บรูณกิตติโสภณ  ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ระหว่างปี 2558 - 2559 และ
เป็นผู้ลงนามในรายงานของผู้สอบบญัชีปี 2559  นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส เคยเป็นผู้ลงนามในรายงาน
การสอบบญัชีประจ าปี 2552 และปี 2555 - 2558  ส่วนนางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร ได้รับการเสนอชื่อ
เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ในปี 2559  

 
2. ก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ รวมทัง้สิน้ไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึง่ล้านบาท) ประกอบด้วย 

- ค่าตรวจสอบงบการเงินประจ าปีของบริษัทฯ 500,000 บาท 
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ    500,000 บาท 
 รวมทัง้สิน้ 1,000,000 บาท 

 
ทัง้นี ้บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าสอบบญัชีประจ าปี 2557 ถึงปี 2559 ให้แก่ผู้สอบบญัชีจากบริษัท  
เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั ส าหรับการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย มีรายละเอียดดงันี ้
 
ค่าสอบบญัช ี(Audit Fee)                หน่วย : บาท 

รายการ 2559 2558 2557 
ค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ 1,120,000 1,050,000 980,000 
ค่าสอบบญัชีของบริษัทย่อย 4,530,000 3,950,000 2,720,000 
รวมค่าสอบบญัช ี 5,650,000 5,000,000 3,700,000 

ค่าบริการอื่น (Non- Audit Fee)       หน่วย : บาท 
รายการ 2559 2558 2557 

ค่าบริการสอบทานประมาณการงบการเงิน - 1,312,548 - 
 

จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 12 พจิารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้าม)ี 

 

 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมจดัการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560  ครัง้ท่ี 24 ในวนัพธุท่ี 26 
เมษายน 2560  เวลา 10:00 น. ณ ห้องวิคเตอร์  2 – 3  วิคเตอร์ คลบั   ชัน้ 8  สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  เลขท่ี 98 ถนนสาทร
เหนือ  แขวงสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร 10500  โดยขอให้ศกึษาข้อมลูเอกสารและหลกัฐานท่ีผู้ เข้าร่วมประชมุต้องแสดงก่อน
เข้าร่วมประชมุ วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบยีน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผู้ถือหุ้น  ดงัมีรายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารแนบ 5  โดยบริษัทฯ จะด าเนินการประชมุตามข้อบงัคบับริษัทตามเอกสารแนบ 6   

 ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ
ของบริษัทฯ เข้าประชมุและออกเสียงแทนตน  ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดงัมีรายนามและ
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4 และส่งหนังสือมอบฉันทะตามเอกสารแนบ 9 พร้อมเอกสารประกอบมายัง 
เลขานุการบริษัท  บริษัท  แผ่นดินทอง  พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์  จ ากัด  (มหาชน)  ชัน้ 36  สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  
เลขท่ี 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โดยให้เอกสารส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันท่ี 25 
เมษายน 2560 

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

  ทัง้นี ้เพื่อให้การลงทะเบยีนเข้าร่วมการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ครัง้ท่ี 24  เป็นไปด้วยความสะดวก
รวดเร็วและเรียบร้อย บริษัทฯ จะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ตัง้แต่เวลา 08:00 น. ของวนัประชมุ ณ 
ห้องวิคเตอร์ 2 – 3  วิคเตอร์ คลับ ชัน้ 8  สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  เลขท่ี 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก  
กรุงเทพมหานคร   

 อนึ่ง บริษัทฯ ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560  ครัง้ท่ี 24 ในวนัท่ี 9  
มีนาคม 2560 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบยีนในวนัท่ี 10 มีนาคม 2560 

 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

                                              ( นายธนพล ศิริธนชยั ) 
                                               ประธานอ านวยการ 

                                                                   บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดเีวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
 

 
 
 

         




