ที่ GOLD 2560/055
ทะเบียนเลขที่ 0107537002273
เรื่อง

15 ธันวาคม 2560
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ครัง้ ที่ 25

เรียน

ท่านผู้ถือหุ้น
หนังสือบอกกล่ าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ครั้ งที่ 25

ด้ วยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท แผ่นดินทอง พร็ อพเพอร์ ตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ครัง้ ที่
5/2560 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ได้ มีมติให้ จดั การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ครัง้ ที่ 25 ในวันพฤหัสบดีที่ 18
มกราคม 2561 เวลา 10:00 น. ณ ห้ องวิคเตอร์ 2 – 3 วิคเตอร์ คลับ ชัน้ 8 สาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ เลขที่ 98 ถนน
สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารั บรองรายงานการประชุ ม สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ครั ง้ ที่ 24 ซึ่งประชุ มเมื่อวันที่ 26
เมษายน 2560
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ครัง้ ที่ 24 ได้ จัดขึน้ เมื่อวันที่ 26 เมษายน
2560 และบริ ษัทฯ ได้ จัดทารายงานการประชุมส่งให้ ตลาดหลักทรั พย์ แห่ง ประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่
กฎหมายกาหนด พร้ อมทังเผยแพร่
้
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.goldenland.co.th แล้ ว โดยมีรายละเอียดตาม
สาเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบ 1
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ครัง้ ที่ 24 ซึง่ จัด
ขึ ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ซึง่ คณะกรรมการเห็นว่าได้ มีการบันทึกรายงานไว้ อย่างถูกต้ องแล้ ว ให้ ที่ ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมครัง้ ดังกล่าว
จานวนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่ านมติ คะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

รั บทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ในรอบระยะเวลาบัญชีระหว่ างวันที่ 1 มกราคม 2560
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้ จดั ทารายงานผลการดาเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของบริษัท
ฯ ซึ่งเกิดขึน้ ในรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 ดังปรากฏในรายงาน
ประจาปี 2560 ตามเอกสารแนบ 2
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานผลการดาเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของบริ ษัทฯ
ในรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 ให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3

พิจารณาอนุ มัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุน สาหรั บรอบระยะเวลาบัญชีระหว่ างวันที่ 1
มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535
และตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 37 กาหนดว่า คณะกรรมการบริ ษัทต้ องจัดให้ มีการทางบดุลและบัญชีก าไร
ขาดทุน ณ วันสิน้ สุดของรอบปี บัญชีของบริ ษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจาปี
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน และต้ องจัดให้ ผ้ สู อบบัญชีตรวจสอบให้ เสร็ จก่อนนาเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้น

3

เอกสารแนบ 1
สาหรับงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุน สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง
วันที่ 30 กันยายน 2560 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริ ษัทฯ ได้ ตรวจสอบและรับรองแล้ ว และคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัท ได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่าถูกต้ องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจาปี 2560 ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือบอกกล่าวเรี ยก
ประชุมในครัง้ นี ้ ตามเอกสารแนบ 2
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมตั ิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไร
ขาดทุน สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบ
และลงนามรั บ รองจากผู้ส อบบัญชี รั บ อนุญาต และได้ รั บ ความเห็ นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทแล้ ว
จานวนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่ านมติ คะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4

พิจารณาอนุ มัติการจ่ ายเงินปั นผลและจัดสรรกาไร เพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย จากผลการ
ดาเนินงานสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว่ างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล บริ ษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 50 ของกาไรสุทธิ
หลังหักภาษี และทุนสารองต่างๆ ทังหมดของงบการเงิ
้
นรวม ภายใต้ เงื่อนไขของแผนการลงทุน ความจาเป็ นและ
ความเหมาะสมอื่นในอนาคต การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวข้ างต้ นจะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริ ษัท และผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม เว้ นแต่เป็ นการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลที่ให้ คณะกรรมการบริ ษัทมี
อานาจอนุมตั ิให้ จ่ายเงินปั นผลได้ และรายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป ตาม
ข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 39
โดยในปี 2560 รอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 บริ ษัทฯ มีกาไร
สุทธิ จานวน 1,086.48 ล้ านบาท ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด และตามข้ อบังคับ
ของบริษัทฯ ข้ อ 40 บริษัทต้ องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึง่ ไว้ เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกาไร
สุทธิ ประจาปี หักด้ วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสารองนี ้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียน บริษัทฯ ได้ เสนอขอจัดสรรเป็ นทุนสารองตามกฎหมายไว้ จานวน 60 ล้ านบาท
หลังจากจัดสรรเป็ นทุนสารองตามกฎหมายแล้ ว บริษัทฯ มีกาไรสะสมยังไม่ได้ จดั สรร จานวน 1,026.48 ล้ านบาท
ประกอบกับบริ ษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปั นผลได้ และเมื่อพิจารณาตามมาตรา 115 แห่ง
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด และตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 39 คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้
จ่ายเงินปั นผลประจาปี 2560 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท สาหรับหุ้นสามัญจานวน 2,323,720,000 หุ้น
รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 580.93 ล้ านบาท โดยจะจ่ายเงินปั นผล ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
(Record Date) ในวันศุกร์ ที่ 15 ธันวาคม 2560 และกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 โดยจ่าย
จากกาไรที่เสียภาษีในอัตราร้ อยละ 20 สาหรับผู้ถือหุ้นที่เป็ นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ ในอัตรา
เงินปั นผลคูณสองส่วนแปด
ความเห็นคณะกรรมการ เห็ น ควรเสนอที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ นอนุ มั ติ ก ารจั ด สรรก าไรส าหรั บ ผลการ
ดาเนินงานปี 2560 เพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปั นผล ดังนี ้
• จัดสรรเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย จานวน 60 ล้ านบาท
• จ่ายเงินปั นผลจากผลประกอบการปี 2560 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็ นเงินประมาณ
จานวน 580.93 ล้ านบาท โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปั นผลในวันศุกร์
ที่ 15 ธันวาคม 2560 และกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
ทังนี
้ ้ การจ่ายเงินปั นผลในอัตราดังกล่าวข้ างต้ นเป็ นอัตราที่คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมและ
เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผล โดยคิดเป็ น ประมาณร้ อยละ 53.1% และร้ อยละ 54.2% ของกาไรสุทธิ
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 ตามงบการเงินรวม และงบ
การเงินเฉพาะกิจการตามลาดับ
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เอกสารแนบ 1
การจ่ายเงินปั นผล จากผลประกอบการสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30
กันยายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท นี ้ จะสูงกว่าปี 2559 โดยในปี 2559 บริ ษัทฯ มีการจ่ายเงินปั นผล
เท่ากับ 0.23 บาทต่อหุ้น มูลค่า 534.5 ล้ านบาท สัดส่วนที่จ่ายคิดเป็ นร้ อยละ 51 และร้ อยละ 50.5 ของกาไรสุทธิ
จากงบการเงินรวมและงบการเงินฉพาะกิจการตามลาดับ
จานวนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่ านมติ คะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5

พิจารณาอนุมตั ิการเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้ นจากตาแหน่ งตามวาระ ประจาปี 2561
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535
และตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 17 กาหนดให้ กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสามในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ทกุ ครัง้ โดยให้ กรรมการที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้ออกจากตาแหน่ง ซึง่ ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครั ง้ นีม้ ีกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่ งตามวาระ 3 คน คือ 1) นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
กรรมการ 2) นายชายน้ อย เผื่อนโกสุม กรรมการอิสระ และ 3) นายอุดม พัวสกุล กรรมการอิสระ ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ เปิ ด
โอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการบริษัท สาหรับการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น ประจาปี 2561 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 มิถนุ ายน 2560 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2560 ตาม
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทจดทะเบียน ปรากฏว่า ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ ารับการ
พิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการบริษัท
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการซึ่ง ไม่ ร วมกรรมการผู้มีส่ ว นได้ เ สีย ได้ พิ จ ารณาแล้ ว เห็ นชอบกับ
ข้ อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ซึง่ ไม่รวมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
ที่เป็ นผู้มีส่วนได้ เสีย เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติการเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้ น
จากต าแหน่ ง ตามวาระกลับ เข้ า ด ารงต าแหน่ ง เป็ นกรรมการสื บ ต่ อ ไปอี ก วาระหนึ่ ง และด ารงต าแหน่ ง ใน
คณะกรรมการชุดย่อยเช่นเดิม จานวน 3 ท่าน ดังนี ้
1.
2.
3.

นายฐาปน
สิริวฒ
ั นภักดี
นายชายน้ อย เผือ่ นโกสุม
นายอุดม
พัวสกุล

กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

ทัง้ นี ้ เนื่อ งจากเห็นว่ าบุคคลดัง กล่า วข้ า งต้ นเป็ นผู้ที่มี ความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติครบถ้ ว นตาม
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด และไม่มีลักษณะต้ องห้ ามแต่งตัง้ ให้ เป็ นกรรมการบริ ษัทของสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และทางการที่เกี่ยวข้ อง โดยนายชายน้ อย เผื่อนโกสุม และ
นายอุดม พัวสกุล มีคณ
ุ สมบัติที่จะดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ที่ได้ ให้ ความเห็น
อย่างเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริ หาร และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง โดยประวัติย่อและข้ อมูลที่
เกี่ยวข้ องของผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ รวมทังนิ
้ ยามกรรมการอิสระของบริ ษัทฯ ปรากฏตามประวัติย่อ
ของกรรมการที่ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้น พร้ อมกับหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมในครัง้ นี ้ ตามเอกสารแนบ 3
จานวนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่ านมติ คะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัตคิ ่ าตอบแทนกรรมการบริษทั ประจาปี 2561
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535
ซึง่ กาหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ เพื่ อ เป็ นการส่ ง เสริ ม การปฏิ บัติ ห น้ าที่ ข องคณะกรรมการบริ ษั ท ในการสร้ าง
มูลค่าเพิ่มให้ แก่บริษัทฯ อย่างยัง่ ยืน คณะกรรมการเห็นชอบตามข้ อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
และสรรหา ซึง่ ได้ พิจารณาอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทตามความเหมาะสมกับขอบเขตหน้ าที่ความ
รั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการแต่ ล ะชุด ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิ บัติ ง านใน
สภาวะการณ์ปัจจุบนั รวมถึงความต้ องการของบริษัทฯ ที่กาลังขยายตัวทางธุรกิจอย่างมาก เปรี ยบเทียบข้ อมูล
อ้ างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ตามรายงานผลการสารวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียน
ของสมาคมส่ ง เสริ ม สถาบัน กรรมการบริ ษั ทไทย (IOD) จึง เห็ นควรเสนอที่ ป ระชุม ผู้ถือ หุ้นพิ จ ารณาอนุมัติ
ค่าตอบแทนแก่กรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2561 ดังนี ้
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หน่ วย : บาท/บุคคล

ประธาน
สมาชิก
ค่ าเบีย้ ประชุม ค่ าตอบแทน ค่ าเบีย้ ประชุม ค่ าตอบแทน
รายเดือน
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
ค่าตอบแทนคณะกรรมการกากับดูแลบรรษัทภิบาล
22,000
18,000
/1
หมายเหตุ ไม่รวมกรรมการบริ หารซึง่ เป็ นผู้บริ หารของบริ ษัทฯ
ทังนี
้ ้ ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2561 เมื่อรวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ ามี) จะ
ไม่เกินวงเงิน 9,000,000 บาท เป็ นวงเงินเท่าเดิมที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2560 โดยในส่วนค่าตอบแทนพิเศษให้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็ นผู้พิจารณา
จัดสรรตามความเหมาะสมจากผลประกอบการของบริ ษัท ฯ เป็ นสาคัญ โดยบริ ษัทฯ ได้ จ่ายค่าตอบแทนให้ แก่
กรรมการ ในรอบปี 2560 รวมเป็ นเงินจานวน 6,440,000 บาท (หกล้ านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้ วน)
จานวนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่ านมติ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มา
ประชุม
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่ งตัง้ และกาหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจาปี 2561
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535
และตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 41 กาหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนด
จานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาคุณสมบัติ ประวัติ การปฏิบตั ิหน้ า
ของผู้สอบบัญชีแต่ละคน ความต่อเนื่องและประสิทธิภาพในการตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสมของอัตราค่า
สอบบัญชีปี 2561 จึงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เพื่อ
พิจารณาให้ ความเห็นชอบการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีสาหรับงบการเงินของบริ ษัท และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นเพื่ออนุมตั ิแต่งตัง้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีผ้ สู อบบัญชีคน
ใดคนหนึง่ ดังต่อไปนี ้ เป็ นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินบริษัทฯ ประจาปี 2561
1. นางวิไล
2. นางสาวนิตยา
3. นางสาวนภาพร

บูรณกิตติโสภณ
เชษฐโชติรส
สาธิตธรรมพร

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3920 หรือ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 หรือ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7494

เนื่ อ งจาก บริ ษั ท เคพี เ อ็ ม จี ภูมิ ไ ชย สอบบัญ ชี จ ากัด เสนอราคาค่ า บริ ก ารสอบบัญ ชี ที่ ส มเหตุส มผลเมื่ อ
เปรียบเทียบกับขอบเขตของงาน
นอกจากนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 5/2560 เพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบ และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี
2561 จานวนรวม 1,320,000 บาท (หนึง่ ล้ านสามแสนสองหมื่นบาทถ้ วน) โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
- ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาปี ของบริษัทฯ เป็ นจานวน 570,000 บาท
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ เป็ นจานวน 750,000 บาท
ทัง้ นี ้ สาเหตุที่ค่าสอบบัญชีประจาปี เพิ่มขึน้ จากปี 2560 จานวน 70,000 บาทและค่าสอบทานงบการเงิน
ระหว่างกาลเพิ่มขึ ้นจากปี 2560 จานวน 250,000 บาท เนื่องจากปี 2561 มีรอบระยะเวลา 12 เดือน (โดยมี
งบการเงินระหว่างกาล 3 ไตรมาส) ซึ่งมากกว่า รอบระยะของปี 2560 จานวน 3 เดือน (ซึ่งมีงบการเงิน
ระหว่างกาลเพียง 2 ไตรมาส)
ทัง้ นี ้ บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด และผู้สอบบัญชีทงั ้ 3 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์ และส่วนได้ เสียกับ
บริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ ผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็ น
อิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงผู้สอบบัญชีทงั ้ 3 ท่าน
ข้ างต้ น ไม่มีผ้ สู อบบัญชีท่านใดที่ปฏิบตั ิหน้ าที่มาแล้ วเป็ นเวลา 5 ปี ติดต่อกัน
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้ พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ วเห็นควร
เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมตั ิการแต่งตังและก
้
าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ดังนี ้
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1. ให้ แต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีแห่งบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด ให้ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ดังมี
รายนามต่อไปนี ้
1. นางวิไล
2. นางสาวนิตยา
3. นางสาวนภาพร

บูรณกิตติโสภณ
เชษฐโชติรส
สาธิตธรรมพร

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3920 หรือ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 หรือ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7494

โดยให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอานาจตรวจสอบ ทา และลงนามในรายงานการสอบบัญชี โดยในการ
พิ จ ารณาแต่ ง ตัง้ คณะกรรมการได้ พิ จ ารณาถึง ความพร้ อม ขอบเขตการให้ บ ริ ก าร อัต ราค่ า สอบบัญชี
ประกอบกับประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี และมีความเป็ นอิสระไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้ เสียกับ
บริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว กระบวนการสอบบัญชี
รวมทังความต่
้
อเนื่องในการตรวจสอบ
ทังนี
้ ้ นางวิไล บูรณกิตติโสภณ ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ระหว่างปี 2558 - 2560 และ
เป็ นผู้ลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีปี 2560 นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นผู้สอบ
บัญชีของบริ ษัทฯ ในปี 2559 - 2560 และเคยเป็ นผู้ลงนามในรายงานการสอบบัญชีประจาปี 2552 และปี
2555 - 2558 ส่วนนางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2559 2560
2. ก าหนดค่ า สอบบัญชี ข องบริ ษัท ฯ รวมทัง้ สิ น้ ไม่ เกิ น 1,320,000 บาท (หนึ่ง ล้ า นสามแสนสองหมื่น บาท)
ประกอบด้ วย
- ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาปี ของบริษัทฯ
570,000
บาท
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ
750,000
บาท
รวมทังสิ
้ ้น
1,320,000
บาท
ทัง้ นี ้ บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยได้ จ่ายค่าสอบบัญชีประจาปี 2558 ถึงปี 2560 ให้ แก่ผ้ ูสอบบัญชีจากบริ ษัท
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด สาหรับการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
มีรายละเอียดดังนี ้
หน่วย : บาท
/1
รายการ
2560
2559
2558
ค่ าสอบบัญชี (Audit Fee)
1,000,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ
1,120,000
1,050,000
4,900,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย
4,530,000
3,950,000
5,900,000
รวมค่ าสอบบัญชี
5,650,000
5,000,000
ค่ าบริการอื่น (Non- Audit Fee)
ค่าบริการสอบทานประมาณการงบการเงิน
1,312,548
ค่าบริการให้ คาปรึกษา
520,000
/1 สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว่ างวันที่ 1 มกราคม – 30 กันยายน 2560

วาระที่ 8

จานวนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่ านมติ คะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้ าร่ วมจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ครัง้ ที่ 25 ในวันพฤหัสบดีที่
18 มกราคม 2561 เวลา 10:00 น. ณ ห้ องวิคเตอร์ 2 – 3 วิคเตอร์ คลับ ชัน้ 8 สาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ เลขที่ 98 ถนนสาทร
เหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร 10500 โดยขอให้ ศึกษาข้ อมูลเอกสารและหลักฐานที่ผ้ เู ข้ าร่วมประชุมต้ องแสดงก่อน
เข้ าร่ วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ดังมีรายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารแนบ 5 โดยบริษัทฯ จะดาเนินการประชุมตามข้ อบังคับบริษัทตามเอกสารแนบ 6
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เอกสารแนบ 1
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้ ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ
ของบริ ษัทฯ เข้ าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ แก่กรรมการอิสระของบริ ษัทฯ ดังมีรายนามและ
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4 และส่งหนังสือมอบฉันทะตามเอกสารแนบ 9 พร้ อมเอกสารประกอบมายัง เลขานุการ
บริ ษัท บริ ษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (มหาชน) ชัน้ 36 สาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ เลขที่ 98 ถนน
สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โดยให้ เอกสารส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 17 มกราคม 2561
เพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตังบุ
้ คคลอื่นเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนใน
การประชุมครัง้ นี ้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข ที่ส่งมาตามเอกสารแนบ 9 หรื อสามารถ
Download หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรื อแบบ ข หรื อแบบ ค (แบบ ค ใช้ เฉพาะกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้
ให้ คสั โตเดียน (Custodian)ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)ได้ ที่ www.goldenland.co.th โดยให้ เลือกใช้ แบบใดแบบ
หนึง่ ตามที่ระบุไว้ เท่านัน้
ทังนี
้ ้ เพื่อให้ การลงทะเบียนเข้ าร่ วมการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ครัง้ ที่ 25 เป็ นไปด้ วยความสะดวก
รวดเร็ วและเรี ยบร้ อย บริ ษัทฯ จะเปิ ดให้ ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ ตงแต่
ั ้ เวลา 08:00 น. ของวันประชุม ณ
ห้ องวิ คเตอร์ 2 – 3 วิ คเตอร์ คลับ ชัน้ 8 สาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนื อ แขวงสี ลม เขตบางรั ก
กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง บริ ษัทฯ กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 ครัง้ ที่ 25 ในวันที่ 15
ธันวาคม 2560 (Record Date)
ขอแสดงความนับถือ

( นายธนพล ศิริธนชัย )
ประธานอานวยการ
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (มหาชน)
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