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ท่ี GOLD 2560/055          
ทะเบยีนเลขท่ี 0107537002273   

15 ธันวาคม 2560 
เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ครัง้ท่ี 25 
 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
 

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 คร้ังที ่25 
 

ด้วยท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ท่ี 
5/2560 เมื่อวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2560  ได้มีมติให้จดัการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ครัง้ท่ี 25 ในวนัพฤหสับดีท่ี 18 
มกราคม 2561 เวลา 10:00 น. ณ ห้องวิคเตอร์  2 – 3  วิคเตอร์ คลับ ชัน้ 8  สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  เลขท่ี 98 ถนน
สาทรเหนือ  แขวงสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร 10500  เพื่อพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบยีบวาระการประชมุดงัต่อไปนี ้
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ครัง้ที่  24 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่  26 

เมษายน 2560 
 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล   การประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ครัง้ท่ี 24  ได้จัดขึน้เมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 

2560 และบริษัทฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาท่ี
กฎหมายก าหนด พร้อมทัง้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.goldenland.co.th แล้ว โดยมีรายละเอียดตาม
ส าเนารายงานการประชมุปรากฏตามเอกสารแนบ 1 

 
 ความเหน็ของคณะกรรมการ   เห็นควรเสนอรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ครัง้ท่ี 24 ซึง่จดั

ขึน้เมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2560 ซึง่คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบนัทึกรายงานไว้อย่างถกูต้องแล้ว ให้ท่ีประชุม
สามญัผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุครัง้ดงักล่าว 

 
 จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ   คะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุและ

ออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 

ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 
 

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จดัท ารายงานผลการด าเนินงานและการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคญัของบริษัท
ฯ ซึ่งเกิดขึน้ในรอบระยะเวลาบญัชีระหว่างวันท่ี 1 มกราคม ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2560 ดังปรากฏในรายงาน
ประจ าปี 2560 ตามเอกสารแนบ 2 
 
ความเหน็คณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานผลการด าเนินงานและการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคญัของบริษัทฯ 
ในรอบระยะเวลาบญัชีระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม ถงึวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 ให้ท่ีประชมุสามญัผู้ถือหุ้นรับทราบ 
 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุน ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 
มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560  

 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
และตามข้อบงัคับของบริษัทฯ ข้อ 37 ก าหนดว่า คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการท างบดุลและบญัชีก าไร
ขาดทุน ณ วันสิน้สุดของรอบปีบญัชีของบริษัทฯ เสนอต่อท่ีประชมุสามญัผู้ถือหุ้นในการประชุมสามญัประจ าปี 
เพื่อพิจารณาอนุมตัิงบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน และต้องจดัให้ผู้สอบบญัชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนน าเสนอต่อท่ี
ประชมุผู้ถือหุ้น 
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ส าหรับงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทนุ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2560 ถงึ
วันท่ี 30 กันยายน 2560 ซึ่งผู้สอบบญัชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว และคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2560 ซึง่ได้จดัส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือบอกกล่าวเรียก
ประชมุในครัง้นี ้ตามเอกสารแนบ 2 
 
ความเหน็คณะกรรมการ เห็นควรเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ถือหุ้นอนมุตัิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไร
ขาดทนุ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2560 ถงึวนัท่ี 30 กนัยายน 2560  ท่ีผ่านการตรวจสอบ
และลงนามรับรองจากผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทแล้ว 

 
จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ   คะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรก าไร  เพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย  จากผลการ
ด าเนินงานส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 
 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล  บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิ
หลงัหกัภาษีและทนุส ารองต่างๆ ทัง้หมดของงบการเงินรวม ภายใต้เง่ือนไขของแผนการลงทนุ ความจ าเป็นและ
ความเหมาะสมอื่นในอนาคต การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริษัท และผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลท่ีให้คณะกรรมการบริษัทมี
อ านาจอนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลได้ และรายงานให้ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป ตาม
ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 39  

 
โดยในปี 2560 รอบระยะเวลาบญัชีระหว่างวันท่ี 1 มกราคม 2560 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2560 บริษัทฯ มีก าไร
สุทธิจ านวน 1,086.48 ล้านบาท ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และตามข้อบงัคบั 
ของบริษัทฯ  ข้อ 40 บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี ส่วนหนึง่ไว้เป็นทนุส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไร
สทุธิ ประจ าปี หกัด้วยยอดขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ
ทนุจดทะเบยีน บริษัทฯ ได้เสนอขอจดัสรรเป็นทนุส ารองตามกฎหมายไว้จ านวน 60 ล้านบาท 
 
หลงัจากจดัสรรเป็นทนุส ารองตามกฎหมายแล้ว  บริษัทฯ มีก าไรสะสมยงัไม่ได้จดัสรร จ านวน 1,026.48 ล้านบาท 
ประกอบกับบริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะจ่ายเงินปันผลได้  และเมื่อพิจารณาตามมาตรา 115 แห่ง
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั และตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 39 คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้
จ่ายเงินปันผลประจ าปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท ส าหรับหุ้นสามัญจ านวน 2,323,720,000 หุ้น  
รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 580.93 ล้านบาท โดยจะจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ถือหุ้น 
(Record Date) ในวนัศกุร์ท่ี 15 ธันวาคม 2560  และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2561 โดยจ่าย
จากก าไรท่ีเสียภาษีในอตัราร้อยละ 20 ส าหรับผู้ถือหุ้นท่ีเป็นบคุคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ในอตัรา
เงินปันผลคณูสองส่วนแปด 
 
ความเหน็คณะกรรมการ เห็นควรเสนอท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นอนุมัติการจัดสรรก าไรส าหรับผลการ
ด าเนินงานปี 2560 เพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ดงันี ้
 
• จดัสรรเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย จ านวน 60 ล้านบาท  
• จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นเงินประมาณ

จ านวน 580.93 ล้านบาท  โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวนัศกุร์
ท่ี 15 ธันวาคม 2560  และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2561 

 
ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลในอตัราดงักล่าวข้างต้นเป็นอตัราท่ีคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมและ
เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยคิดเป็น ประมาณร้อยละ 53.1% และร้อยละ 54.2% ของก าไรสทุธิ
ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2560 ถงึวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 ตามงบการเงินรวม และงบ
การเงินเฉพาะกิจการตามล าดบั  
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การจ่ายเงินปันผล จากผลประกอบการส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีระหว่างวันท่ี 1 มกราคม 2560 ถึงวันท่ี 30 
กันยายน 2560  ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท นี ้จะสูงกว่าปี 2559  โดยในปี 2559  บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผล
เท่ากบั 0.23 บาทต่อหุ้น มลูค่า 534.5 ล้านบาท สดัส่วนท่ีจ่ายคิดเป็นร้อยละ 51 และร้อยละ 50.5 ของก าไรสทุธิ
จากงบการเงินรวมและงบการเงินฉพาะกิจการตามล าดบั 
 
จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 5 พจิารณาอนุมตัิการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2561 

 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  
และตามข้อบงัคับของบริษัทฯ ข้อ 17 ก าหนดให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสามในการประชุม
สามญัผู้ถือหุ้นประจ าปีทกุครัง้ โดยให้กรรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง ซึง่ในการประชมุ
สามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปีครัง้นีม้ีกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 3 คน คือ 1) นายฐาปน สิริวัฒนภักดี 
กรรมการ 2) นายชายน้อย เผื่อนโกสมุ กรรมการอิสระ และ 3) นายอดุม พวัสกลุ กรรมการอิสระ  ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้เปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบคุคลเพื่อรับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท ส าหรับการประชมุสามญัผู้ถือ
หุ้น ประจ าปี 2561 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวนัท่ี 1 มิถนุายน 2560 ถงึ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 ตาม
หลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้ นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการ
พิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท  

  
ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้ มีส่วนได้เสีย  ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับ
ข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ซึง่ไม่รวมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
ท่ีเป็นผู้มีส่วนได้เสีย เห็นควรเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ถือหุ้นอนุมัติการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องพ้น
จากต าแหน่งตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง และด ารงต าแหน่งใน
คณะกรรมการชดุย่อยเช่นเดิม จ านวน 3 ท่าน ดงันี ้

 
1. นายฐาปน สิริวฒันภกัดี กรรมการ   
2. นายชายน้อย  เผื่อนโกสมุ กรรมการอิสระ  
3. นายอดุม   พวัสกลุ กรรมการอิสระ  

 
ทัง้นี ้เน่ืองจากเห็นว่าบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้ ท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการบริษัทของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และทางการท่ีเกี่ยวข้อง  โดยนายชายน้อย เผื่อนโกสมุ และ
นายอดุม พวัสกลุ มีคณุสมบตัิท่ีจะด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ท่ีได้ให้ความเห็น
อย่างเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  โดยประวตัิย่อและข้อมลูที่
เกี่ยวข้องของผู้ ท่ีได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ รวมทัง้นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏตามประวตัิย่อ
ของกรรมการท่ีได้จดัส่งให้กบัผู้ถือหุ้น พร้อมกบัหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชมุในครัง้นี ้ตามเอกสารแนบ 3 

 
จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการบริษทั ประจ าปี 2561     
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
ซึง่ก าหนดให้ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นอนมุตัิการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ   
ความเหน็คณะกรรมการ เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทในการสร้าง
มลูค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ อย่างยัง่ยืน คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
และสรรหา ซึง่ได้พิจารณาอตัราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทตามความเหมาะสมกบัขอบเขตหน้าท่ีความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์  และผลการปฏิบัติงานใน
สภาวะการณ์ปัจจบุนั รวมถึงความต้องการของบริษัทฯ ท่ีก าลงัขยายตวัทางธุรกิจอย่างมาก  เปรียบเทียบข้อมลู
อ้างอิงจากอตุสาหกรรมประเภทเดยีวกนั ตามรายงานผลการส ารวจอตัราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบยีน
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ( IOD)  จึงเห็นควรเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติ
ค่าตอบแทนแก่กรรมการและกรรมการชดุย่อย ประจ าปี 2561 ดงันี ้  
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 ประธาน สมาชิก 

หน่วย : บาท/บุคคล ค่าเบีย้ประชุม ค่าตอบแทน 
รายเดือน 

ค่าเบีย้ประชุม 
 

ค่าตอบแทน 
รายเดือน 

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

    หมายเหต ุ  /1  ไม่รวมกรรมการบริหารซึง่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ 

ทัง้นี ้ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชดุย่อย ประจ าปี 2561 เมื่อรวมกบัค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) จะ
ไม่เกินวงเงิน 9,000,000 บาท เป็นวงเงินเท่าเดิมท่ีได้รับอนุมตัิจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นในการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2560 โดยในส่วนค่าตอบแทนพิเศษให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณา
จัดสรรตามความเหมาะสมจากผลประกอบการของบริษัทฯ เป็นส าคัญ  โดยบริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่
กรรมการ ในรอบปี 2560 รวมเป็นเงินจ านวน 6,440,000 บาท (หกล้านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน)   
จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้ นท่ีมา
ประชมุ 

 
วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัติการแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2561 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
และตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 41 ก าหนดให้ท่ีประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปีแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนด
จ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัททกุปี    

  ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคณุสมบตัิ ประวตัิ การปฏิบตัิหน้า
ของผู้สอบบญัชีแต่ละคน ความต่อเน่ืองและประสิทธิภาพในการตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสมของอตัราค่า
สอบบญัชีปี 2561 จึงเสนอต่อท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 5/2560 เมื่อวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2560 เพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีส าหรับงบการเงินของบริษัท และเสนอต่อท่ีประชมุสามญัผู้ถือ
หุ้นเพื่ออนมุตัิแต่งตัง้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ โดยมีผู้สอบบญัชีคน
ใดคนหนึง่ดงัต่อไปนี ้ เป็นผู้สอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินบริษัทฯ ประจ าปี 2561 

 
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 ้คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 5/2560 เพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบ และเสนอต่อท่ีประชมุสามญัผู้ถือหุ้นเพื่ออนมุตัิก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชีของบริษัทฯ ในปี 
2561 จ านวนรวม 1,320,000 บาท (หนึง่ล้านสามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
- ค่าตรวจสอบงบการเงินประจ าปีของบริษัทฯ เป็นจ านวน 570,000 บาท  
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ เป็นจ านวน 750,000 บาท  

ทัง้นี ้สาเหตุท่ีค่าสอบบญัชีประจ าปีเพิ่มขึน้จากปี 2560 จ านวน 70,000 บาทและค่าสอบทานงบการเงิน
ระหว่างกาลเพิ่มขึน้จากปี 2560 จ านวน 250,000 บาท เน่ืองจากปี 2561 มีรอบระยะเวลา 12 เดือน (โดยมี
งบการเงินระหว่างกาล 3 ไตรมาส) ซึ่งมากกว่ารอบระยะของปี 2560 จ านวน 3 เดือน (ซึ่งมีงบการเงิน
ระหว่างกาลเพียง 2 ไตรมาส) 

 
ทัง้นี ้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด และผู้สอบบญัชีทัง้ 3 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกบั
บริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ ท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็น
อิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถงึผู้สอบบญัชีทัง้ 3 ท่าน
ข้างต้น ไม่มีผู้สอบบญัชีท่านใดท่ีปฏิบตัิหน้าท่ีมาแล้วเป็นเวลา 5 ปีติดต่อกนั 

 
ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นควร
เสนอท่ีประชมุสามญัผู้ถือหุ้นอนมุตัิการแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี ดงันี ้
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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 
ประกอบกับประสบการณ์ของผู้สอบบญัชี และมีความเป็นอิสระไม่มีความสมัพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกบั
บริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว กระบวนการสอบบญัชี 
รวมทัง้ความต่อเน่ืองในการตรวจสอบ 

 
ทัง้นี ้ นางวิไล  บรูณกิตติโสภณ  ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ระหว่างปี 2558 - 2560 และ
เป็นผู้ลงนามในรายงานของผู้สอบบญัชีปี 2560  นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบ
บญัชีของบริษัทฯ ในปี 2559 - 2560 และเคยเป็นผู้ลงนามในรายงานการสอบบญัชีประจ าปี 2552 และปี 
2555 - 2558  ส่วนนางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ในปี 2559 - 
2560 

 
2. ก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทัง้สิน้ไม่เกิน 1,320,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นบาท) 

ประกอบด้วย 
- ค่าตรวจสอบงบการเงินประจ าปีของบริษัทฯ 570,000 บาท 
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ    750,000 บาท 
 รวมทัง้สิน้ 1,320,000 บาท 

 
ทัง้นี ้บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าสอบบัญชีประจ าปี 2558 ถึงปี 2560 ให้แก่ผู้ สอบบัญชีจากบริษัท  
เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั ส าหรับการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
มีรายละเอียดดงันี ้

                หน่วย : บาท 
รายการ 2560/1 2559 2558 

ค่าสอบบญัชี (Audit Fee)    
ค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ 1,000,000 1,120,000 1,050,000 
ค่าสอบบญัชีของบริษัทย่อย 4,900,000 4,530,000 3,950,000 
รวมค่าสอบบญัช ี 5,900,000 5,650,000 5,000,000 
ค่าบริการอื่น (Non- Audit Fee)    
ค่าบริการสอบทานประมาณการงบการเงิน - - 1,312,548 
ค่าบริการให้ค าปรึกษา 520,000 - - 

/1 ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 30 กันยายน 2560 

จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 8 พจิารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้าม)ี 

 จงึขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมจดัการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561  ครัง้ท่ี 25 ในวนัพฤหสับดีท่ี 
18 มกราคม 2561  เวลา 10:00 น. ณ ห้องวิคเตอร์  2 – 3  วิคเตอร์ คลบั   ชัน้ 8  สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  เลขท่ี 98 ถนนสาทร
เหนือ  แขวงสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร 10500  โดยขอให้ศึกษาข้อมลูเอกสารและหลกัฐานท่ีผู้ เข้าร่วมประชมุต้องแสดงก่อน
เข้าร่วมประชมุ วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผู้ถือหุ้น  ดงัมีรายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารแนบ 5  โดยบริษัทฯ จะด าเนินการประชมุตามข้อบงัคบับริษัทตามเอกสารแนบ 6   



เอกสารแนบ 1 

 8 

 ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
ของบริษัทฯ เข้าประชมุและออกเสียงแทนตน  ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดงัมีรายนามและ
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4 และส่งหนงัสือมอบฉนัทะตามเอกสารแนบ 9 พร้อมเอกสารประกอบมายงั เลขานกุาร
บริษัท  บริษัท  แผ่นดินทอง  พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์  จ ากดั  (มหาชน)  ชัน้ 36  สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  เลขท่ี 98 ถนน
สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โดยให้เอกสารส่งถงึบริษัทฯ ภายในวนัท่ี 17 มกราคม 2561 

  เพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตัง้บคุคลอื่นเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนใน
การประชมุครัง้นี ้โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ท่ีส่งมาตามเอกสารแนบ 9 หรือสามารถ 
Download หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้
ให้คสัโตเดียน (Custodian)ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น)ได้ท่ี www.goldenland.co.th โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบ
หนึง่ตามท่ีระบไุว้เท่านัน้ 

  ทัง้นี ้เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ครัง้ท่ี 25  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 2561  ครัง้ท่ี 25 ในวนัท่ี 15 
ธันวาคม 2560 (Record Date)  

 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

                                              ( นายธนพล ศิริธนชยั ) 
                                               ประธานอ านวยการ 

                                                                   บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดเีวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

         


